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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
в процедура на публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Наименование на поръчката: Доставка на булдозер
Референтен номер: 180-120
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 Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (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.
 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).
2.1.2 документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
Оферта, която включва:
;
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 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) други 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.
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
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:
;
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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.

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
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, които са
посочени в т. 9.3. 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

;
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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.
* 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 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 документът 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:

Няма поставени изисквания от възложителя
9.3. Възложителят, на основание чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, поставя изискване, когато
участник е обединение, което не е юридическо лице, същият 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;

;
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 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
9.3.1 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 от ЗОП 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, 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).
9.4. 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;
 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.
9.5. Възложителят, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, изисква от участниците
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 от ЗОП 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 от ЗОП и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които
заемат, които са както следва:
;
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 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 (образец О4) в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя, което включва:
10.1.2.1. Описание на предлагания булдозер, с посочване на модел, марка, производител
(посочва се пълното наименование на производителя и правноорганизационната му форма),
годината на производство, информация, че предлагания булдозер е нов и неупотребяван,
количество и мярка, както и конкретните параметрите и характеристики на предлагания
булдозер, съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация. Когато
описанието е със значителен обем, същото може да бъде предоставено в приложение, като
се посочи номера на приложението;
10.1.2.2. Описание на обхвата на гаранцията на предлагания булдозер – описание на
гаранционните условия в рамките на гаранционните срокове на булдозера и
антикорозионното покритие на купето.
10.1.2.3. Посочване, дали участникът е производител или е оторизиран производителя да
извършва продажба на предлагания булдозер.
10.1.2.4. Посочване на сервиза и мобилната група, с които разполага участника, за
обслужване на предлагания булдозер на територията на Република България, съгласно
стандартите и изискванията на производителя във връзка с изпълнение на задълженията по
отношение на гаранционната отговорност при повреди и/или несъответствия на булдозера в
рамките на гаранционния срок, с посочване на наименование на сервиза, точен адрес и
телефон за контакт.
10.1.2.5. Срок за доставка в календарни дни, считано от датата на сключване на договор.
10.1.2.6. Гаранционни срокове на булдозера и антикорозионното покритие на купето.
10.1.3 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (образец О5).
10.1.4 Декларация за срока на валидност на офертата (образец О6).
10.1.5. Други документи, които се изискват от възложителя:

;
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- в случай, че участникът не е производител, същият следва да представи оторизационно
писмо/писма, издадени от съответния производител (на езика на който е издадено и в
превод на български език /в случай, че е издадено на чужд език/). Оторизационните писма
могат да бъдат издадени и от лица, на които от съответния производител е дадено правото
да издават такива документи. В случай на представяне на оторизационни писма от такива
лица, участникът следва да представи и документи, издадени от съответния производител,
от които документи са видни правата за издаване на оторизация от тези лица. От
оторизационните писма следва да е видно, че участникът е оторизиран като дистрибутор
и/или да извършва продажба на предлагания булдозер. От обхвата на оторизацията следва
да не е изключена територията на Република България.
- каталог на предлаганата от участника стока. В случай, че участникът не може да
представи каталог за предлаганият булдозер, същият следва да представи извадка от
официалната интернет страница на производителя. Каталозите/извадките от официални
интернет страници на производителя, които са на чужд език се представят и в превод на
български език за частта от тях, която касае технически характеристики и параметри на
оферирания модел техника, която е оферирана в предложение за изпълнение на поръчката
на участника.
- документ (оригинал или заверено от участника копие на езика на който е издаден и в
превод на български език), издаден от производителя на предлагания булдозер,
удостоверяващ за предлагания от участника булдозер марка и модел, че граничните
стойности на емисиите на изгорелите газове са съгласно EU Stage IV или еквивалент,
съгласно Директива 2004/26/ЕС с конкретно посочване на граничните стойности за емисиите
на замърсители (g/k Wh) за двигателя CO/HC/NOx/PT.
В случай, че документа, издаден от производителя не удостоверява за предлагания от
участника булдозер марка и модел, че граничните стойности на емисиите на изгорелите
газове са съгласно EU Stage IV или еквивалент, съгласно Директива 2004/26/ЕС или
конкретно посочените граничните стойности за емисиите на замърсители (g/k Wh) за
двигателя CO/HC/NOx/PT не са съгласно EU Stage IV или еквивалент, съгласно Директива
2004/26/ЕС, участникът се отстранява от процедурата.
В случай, че посочените от участник в Предложението за изпълнение на поръчката (обр. 04)
параметри на предлаганата стока не съответстват на данните в каталозите/извадките от
официални интернет страници на производителя, участникът се отстранява от процедурата.
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), с посочена
обща цена в лева без ДДС.
Цената следва да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
В случай на несъответствие между общата цената, 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, изписана цифром с общата
цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.

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.
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
;
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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 предмет на поръчката. Не се допуска представяне на
варианти.
15. Офертата следва да се представи само в един оригинал.
16. Документи, 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 ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация и/или 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, реферетният й номер, даден от
възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), име на участника.
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“
;
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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.
Участниците не могат да искат от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
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, референтният й номер, даден от възложителя(ако
такъв е посочен в обявлението), име на участника.
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.
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 15дневен 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;

;
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 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 от ЗОП 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 и 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.
На основание чл. 112, ал. 1, т. 1, т. 3 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 за допускане на предварително изпълнение 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 (не е
приложимо за настоящата обществена поръчка).
18.4. Определената гаранция за изпълнение на договора.

(не е приложимо за настоящата обществена поръчка)
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 се сключва при прилагане на изискванията на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ. бр.27 от 27 март 2018г., и след представяне на
изискуемите съгласно същия закон документи и информация от избрания за изпълнител
участник.
21. Приложими правила относно директните разплащания с подизпълнители:
Поради естеството и предмета на поръчката и във връзка с това, че включва доставка, която
не може да бъде предадена като отделен обект от подизпълнителя на изпълнителя, за
възложителя не е налице възможност за извършване на директни плащания към
подизпълнителите, тъй като липсва една от предпоставките на чл. 66, ал. 4 от ЗОП, а
именно да има възможност за предаване от подизпълнителя на част от поръчката като
отделен обект. В тази връзка възложителят не предвижда директни разплащания с
подизпълнители.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите
обществените поръчки и Правилника за прилагането му.
;
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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:
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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.
2.2. 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;
и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
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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.
2.3. 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
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:
2

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.
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;

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.1 се попълва в
съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
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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;
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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
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

Участника 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.
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:
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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
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
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
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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.
4.5. Участник, за когото 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.

* Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1., т.
4.2., т.4.3., т.4.4. и т.4.5. се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
** С отбелязване на „НЕ“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, участникът
декларира, че по отношение 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, участникът следва да
декларира тези обстоятелства с отбелязване на „ДА“ в част III, буква „Г“ от
еЕЕДОП, като посочи изрично и конкретното обстоятелство.
5. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).
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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:
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.
5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на булдозер
Реф. номер: 180-120
Настоящият документ съдържа техническа спецификация на предмета на поръчката,
условията и изискванията за нейното изпълнение.
1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на настоящата поръчка е доставка на 1 бр. булдозер за нуждите на
„Булгартрансгаз” ЕАД, съгласно приложената техническа характеристика.
Предлаганият булдозер следва да бъде фабрично нов, като годината на производство
не трябва да бъде по-рано от 2016 г.
2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК ЗА ДОСТАВКА.
Булдозерът, предмет на поръчката, следва да бъде доставен в СЗЕР Ботевград на
"Булгартрансгаз" ЕАД, гр. Ботевград.
Срокът за доставка да бъде не повече от 90 календарни дни от датата на сключване на
договор.
3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ:
3.1. Участникът следва да посочи, дали същият е производител на предлагания
булдозер. В случай, че участникът не е производител, същият следва да представи
оторизационно писмо/писма от производителя/ите на езика на който е издадено и в
превод на български език (в случай, че е издадено на чужд език), от което да е видно,
че е оторизиран, като дистрибутор и/или да извършва продажба на предлагания от
него булдозер. От обхвата на оторизацията следва да не е изключена територията на
Република България.
Оторизационните писма могат да бъдат издадени и от лица, на които от съответния
производител е дадено правото да издават такива документи. В случай на представяне
на оторизационни писма от такива лица, участникът следва да представи като
приложение и заверено копие документи, издадени от съответния производител, от
които документи да са видни правата за издаване на такава оторизация .
3.2. Участникът следва да декларира, че разполага със сервиз и мобилна група на
територията на Република България за обслужване на предлагания булдозер, съгласно
стандартите и изискванията на производителя с цел качествено гаранционно
обслужване с посочване на наименование на сервиза, точен адрес и телефон за
контакт.
3.3. Предлаганият булдозер следва да бъде фабрично нов, неупотребяван като
годината на производство не трябва да бъде по-рано от 2016 г.
4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

4.1. Участникът трябва да осигури в рамките на гаранционния срок отстраняване със
свои сили и средства и за своя сметка в договорените срокове всички повреди, и/или
несъответствия на булдозера, проявени и/или открити в рамките на гаранционния
срок, съответно да подменя дефектирали части и/или компоненти с нови.
Изпълнителят е длъжен при отстраняване на несъответствия да влага само оригинални
резервни части, материали и консумативи.Гаранцията на вложените части и
гаранцията на сервизния труд следва да бъде минимум 12 /дванадесет/ месеца.
4.2. Гаранционен срок на предлагания булдозер от датата на доставка- не по-малко от
12 месеца и не повече от 36 месеца без ограничение на моточасовете.
4.2.1. Гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето трябва да бъде не
по-малък от 5 години, считано от датата на доставка.
4.3. Участниците следва да опишат обхвата на гаранцията на предлагания булдозер –
описание на гаранционните условия в рамките на гаранционния срок на булдозера и
антикорозионното покритие на купетата.
5. ДОКУМЕНТИ ПРИДРУЖАВАЩИ СТОКАТА:
5.1. Инструкция за експлоатация и поддръжка на български език;
5.2. Сервизна книжка – на български език;
5.3. Сертификат (CE), за съответствие със стандарти за вредни емисии на отработени
газове - EU Stage IV, „или еквивалентно“
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Булдозер – 1 бр.
Работна маса:


не по-малко от: 18 000 кг

Кабина:


брой места - 1



Съобразена с ROPS (Roll Over Protection Structure) и FOPS (Falling Object
Protection System), остъклена, отопление, климатик, комфортна операторска
седалка, въможност за заключване

Двигател:


да отговаря минимум на изискванията и стандарти за вредни емисии на отработени
газове - EU Stage IV, „или еквивалентно“



водно охлаждане



гориво: дизел



нетна мощност по ISO 9249: не по-малко от 125 kw

Задвижване:


вериги с ширина: не по-малко от 550 мм

Булдозерно гребло:


шестпътно гребло



широчина на греблото не повече от 3300 mm



капацитет на греблото: не по-малко от 3,0 mз



Инструменти и принадлежности:



Всички инструменти и принадлежности упоменати в ръководството за
екслоатация на машината

Изготвил:
Емил Велков, ръководител на отдел „Транспортно обслужване“
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МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Наименование на поръчката: Доставка на булдозер
референтен номер: 180-120
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка
на всяка оферта, при критерий „икономически най-изгодна оферта“ на база 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, с предимство се класира офертата, в която се съдържа по-изгодно
предложение по отношение на предложената цена. При условие че и цените са еднакви
се сравняват предложенията по останалите показателите, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по гореописания
ред.
Комисията разглежда предложенията в офертата на участник и при пълно съответствие
с изискванията на възложителя, извършва класиране по посочените показатели и
съответните им относителни тежести, съгласно комплексна оценка по следната
формула:
Q = C + F където:
Q - комплексна оценка;
C – оценка по качествени показатели;
F - ценова оценка.
Методика за оценка по качествените показатели:
C = [(minTC1i /TC1i) * 20] + [(TC2i /maxTC2) * 10] където:
minТС1 е най-краткия от всички предложени срокове за доставка;

ТС1i е предложеният срок за доставка от съответния участник;
maxTC2 е най-дългият от всички предложени гаранционни срокове;

ТС2i е предложеният гаранционен срок от съответния участник.
Методика за формиране на ценова оценка:
F = (minF1/F1i) * 70 където:
minF1 е най-ниската от всички предложени цени;

F1i е предложената цена от съответния участник.

За целите на формирането на комплексната оценка резултатите от всички изчисления
при прилагане на методиката ще се закръгляват с точност до втория знак след
десетичната запетая.
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:
№
С

Тежест на
показателя

Показател
Качествени показатели

TC1

Срок за доставка

20 %

ТС2

Гаранционен срок

10 %

F

Ценови показател

F1

Цена

70 %
Общо:

100 %

Забележка: За целите на оценяване на офертите, съгласно предварително обявения
критерий „икономически най-изгодна оферта“ на база оптимално съотношение
качество/цена:

1. Предложеният срок на доставка следва да бъде в календарни дни, считано от
датата на сключване на договор.
2. Предложеният гаранционен срок следва да бъде в календарни месеци, считано
от датата на доставка на стоката, предмет на поръчката.
3. За целите на оценката ще се вземат предвид предложените от участниците
гаранционни срокове на стоките, а не тези за антикорозионно покритие на
купетата.
На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП Възложителят определя следните минимално и
максимално допустими стойности за показатели от методиката за определяне на
комплексна оценка на офертите:
Предложен гаранционен срок в календарни месеци, считано от датата на доставка, не
по-малко от 12 месеца и не повече от 36 месеца.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока
оценка.
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Проект
ДОГОВОР
№..............
Днес, ...............2019 г., в гр. София между:
„............................“ със седалище и адрес на управление гр. ..............., ул. „.......................“
№ ........................, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК №
.........................., представлявано от .................... - ....................., наричано по-долу за
краткост ПРОДАВАЧ, от една страна,
и
„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, представлявано от Владимир Малинов - 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 по-долу
за краткост КУПУВАЧ,
на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с решение №
БТГ-................. от ……….. 2019 г. за определяне на изпълнител по договор за обществена
поръчка с наименование: Наименование на поръчката: „Доставка на булдозер“, реф. номер:
180-120, се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ приема да извърши доставка и гаранционна
поддръжка на булдозер нов, производство .......................... г. (не по-рано от 2016 г.),
марка................., модел................., заедно с всички инструменти и принадлежности към него,
наричани за краткост „стока“, чиито характеристики, технически данни и единични цени са
подробно описани в следните приложения, неразделна част от договора:
Приложение № 1 Техническа спецификация с приложения;
Приложение № 2 Предложение за изпълнение на поръчката от ПРОДАВАЧА;
Приложение № 3 Ценово предложение от ПРОДАВАЧА.
II. КАЧЕСТВО, ОПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО.
2.1. Стоката предмет на доставката е нова и неупотребявана.
2.2. Подлежащата на доставка стока, трябва да се предпазва от повреди по време на
транспортирането й до мястото на доставка, както и да се осигури безаварийното й
натоварване и разтоварване.
2.3. Количеството и специфичните технически изисквания към стоката трябва да са в
съответствие с определеното в приложения № 1 и № 2 към настоящия договор.
ІІІ. ЦЕНА.
3.1. Общата цена на изпълнението на предмета на договора е в размер на ............... лева без
ДДС и включва всички разходи по изпълнението му.
3.2. Цената по т. 3.1. е определена при условие на доставка …………….. (DDP/DAP) по
Инкотермс - 2010, с място на доставка съгласно т. 5.1.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
4.1. КУПУВАЧЪТ заплаща цената по т. 3.1. след доставката на стоката в срок до 10 (десет)
работни дни след представяне от ПРОДАВАЧА на следните документи в Централно управление
на „Булгартрансгаз“ ЕАД:
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а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) приемо-предавателен протокол по т. 5.3, удостоверяващи съответствието на доставената
стока с изискванията на договора и приложенията към него, от съответното място на доставка
на стоката по т. 5.1.
и
след получаване на държавни контролни регистрационни номера на булдозера (която
процедура се инициира от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 7 работни дни след доставката).

V. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА. РИСК.
5.1. Място на доставката на стоката е СЗЕР Ботевград на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. Ботевград.
5.2. Доставката на стоката ще бъде извършена в срок до ........................ (не повече от 90) дни,
считано от датата на подписване на настоящия договор.
5.3. Предаването, приемането и прехвърлянето на собствеността на стоката в съответното
място на доставка се извършва и удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от
представители на страните по договора. С приемо-предавателния протокол се удостоверява
и представянето на документите по т. 5 от техническата спецификация. В случай на
констатирани видими недостатъци и/или некомплекност на стоката и/или при непредставяне
на документите по т. 5 от техническата спецификация, стоката, за която се отнасят, не се
приема и не се подписва приемо-предавателен протокол за тази стока.
5.4. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката ще бъде прехвърлен върху
КУПУВАЧА в местата на доставка по т. 5.1., след предаването й с приемно-предавателния
протокол по т. 5.3.
VI. РЕКЛАМАЦИИ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.
6.1. КУПУВАЧЪТ може да предявява на ПРОДАВАЧА рекламации за:
а) скрити недостатъци;
б) технически характеристики на стоката, неотговарящи на уговореното в договора и
приложенията към него.
6.2. Рекламациите за отклонения в техническите характеристики на стоката, както и за скрити
недостатъци, могат да се предявяват от КУПУВАЧА в 15-дневен срок от установяването, в
рамките на гаранционния срок по т. 6.6.1. и до 15 дни след неговото изтичане, в случай че
дефектите са проявени и/или установени в рамките на гаранционния срок.
6.3. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат номера на договора,
точното наименование на рекламираната стока, части, възли или агрегати, описание на
дефекта, основанието за рекламацията, както и всички изисквания на КУПУВАЧА, след
удовлетворяването на които рекламацията се счита за уредена.
6.4. Срок за сервизна реакция - При възникване на дефект на стоката, ПРОДАВАЧЪТ се
задължава да осигури транспорта до сервиза, за негова сметка, в срок от 3 работни дни от
деня на получаване на рекламацията по т. 6.3. Транспорта от сервиза до обект, посочен от
КУПУВАЧА, след отстраняване на дефекта, също се осъществява от ПРОДАВАЧА и е за негова
сметка.
6.5. При рекламация по т. 6.2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срок до 30 (тридесет) дни от деня на
рекламацията, на свой риск и за своя сметка да извърши ремонт и/или да замени дефектните
части, възли или агрегати с нови.
6.6. За доставената стоката, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок
в рамките на:
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6.6.1. ............. месеца без ограничение на моточасовете и започва да тече от датата на
доставка.
6.6.2. Гаранционния срок на антикорозионното покритие е............................. години и
започва да тече от датата на доставка на стоката.
6.7. Гаранционното обслужване от страна на ПРОДАВАЧА се осъществява в сервизите,
посочени в Приложение № 2.
6.8. Ремонтните работи, извършвани от ПРОДАВАЧА за отстраняване на неизправности с
гаранционен характер и извършени през гаранционния период са безплатни и включват:
стойността на ремонтираните и заменени дефектирали части, разходите за труд за
извършване на ремонта, консумативи и материали използвани при ремонта. През време на
гаранционното обслужване на стоката се влагат само оригинални резервни части.
6.8.1. Гаранционният срок на вложените резервни части при гаранционното обслужване на
стоката, предмет на договора и гаранционният срок на сервизния труд е ………….…….. месеца
от датата на влагането им.
6.9. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен в срока по т. 6.5, ПРОДАВАЧЪТ
доставя нова стока от същия вид, качество и технически параметри за своя сметка в срок до:
90 (деветдесет) дни от датата на установяване на невъзможността за отстраняване на дефекта
на стоката.
6.10. За заменящата стока важи гаранционния срок по т.6.6.1. от договора. Рисковете и
разходите, свързани с транспортирането на рекламираната и заменящата стока са за сметка
на ПРОДАВАЧА.
6.11. Гаранционният срок на стоката се удължава със срока за извършване на ремонта.
6.12. За заменената стока спазването на гаранционните условия изисква задължително
извършване на периодични технически обслужвания, указани в сервизната книжка на стоката.
VII. САНКЦИИ.
7.1. Ако ПРОДАВАЧЪТ не достави стоката, предмет на договора, или част от нея, и/или
съпътстващата я техническа документация по т. 5 от техническата спецификация, в срока по
т. 5.2., същият дължи на КУПУВАЧА неустойка за забава в размер на 0.1 % от стойността по
т. 3.1., за всеки ден закъснение, калкулирано за периода на забавата.
7.2. Ако при рекламация ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по раздел VI в
установените за това срокове, същият дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 0.1 % от
стойността на цената по т.3.1., за всеки ден закъснение.
7.3. При наложена неустойка за забава по т. 7.1., КУПУВАЧЪТ има право да я удържа или от
дължимото плащане на ПРОДАВАЧА или сумата е платима по банков път от ПРОДАВАЧА по
сметка на КУПУВАЧА в срок до 10 работни дни след представянето на оригинална фактура за
дължимата сума.
7.4. При начислена неустойка за забава по т. 7.2., сумата е платима по банков път от
ПРОДАВАЧА по сметка на КУПУВАЧА в срок до 10 работни дни след представянето на
оригинална фактура за дължимата сума.
7.5. При забава в плащането на цената по т. 3.1., КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА
законната лихва, калкулирана за периода на забава върху стойността на дължимата сума.
VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
8.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава,
тя не може да се позовава на непреодолима сила.
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8.2. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден
характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо се в
пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.
8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради настъпила непреодолима
сила, в срок от 7 (седем) календарни дни от настъпване на събитието уведомява другата
страна за това обстоятелство. В 15 (петнадесет) дневен срок от настъпването на събитието, с
препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима
сила, трябва да изпрати справка (писмено потвърждение), изходящо от официален орган
(съответна Търговско-промишлена палата), в което да се посочи причинната връзка между
непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на поръчката.
8.4. При неуведомяване и/или непредставяне на потвърждение по т. 8.3 от договора в
установения за това срок, съответната страна изгубва своето право да се позовава на
непреодолима сила и се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
8.5. Писмено уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на
непреодолимата сила в седемдневен срок от прекратяване на събитието. При неуведомяване
не може да има позоваване на непреодолима сила.
8.6. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях
насрещни задължения спира. Съответните срокове по договора за изпълнение на поръчката
се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.
8.7. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от
изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно
предварително писмено уведомление до другата страна.
IX. ПОДСЪДНОСТ.
9.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор по неговото
изпълнение или тълкуването, включително споровете, породени или отнасящи се тяхната
недействителност или прекратяване, страните трябва да решат по пътя на договарянето.
9.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те
могат да се отнесат за разглеждане и решаване пред компетентния съд в Р. България.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
10.1. Договорът се прекратява при изпълнение на неговия предмет.
10.2. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
10.2.1. По взаимно писмено споразумение между страните;
10.2.2. При неизпълнение на задължения по настоящия договор, повече от 30 дни след
изтичане на договорените за това срокове, изправната страна има право да прекрати договора
едностранно, чрез писмено предизвестие до другата страна;
10.2.3. В случаите по чл. 118 от ЗОП;
10.2.4. В случаите по т. 8.7. от договора.
ХI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
11.1. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/те
Подизпълнител/и в проведената открита процедура по ЗОП.
11.2. Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. (наименование и правно
организационна форма и индивидуализираща информация) извършва:
11.2.1. следните видове работи от предмета на поръчката:
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- .………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
11.2.2. представляващи ………………………………………….. % от стойността на обществената
поръчка (посочва се частта от предмета на поръчката и процентното изражение).
11.3. Сключеният договор за подизпълнение не освобождава ПРОДАВАЧ от отговорността му
за изпълнение на предмета на настоящия договор.
11.4. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният
подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще
изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
11.4.1. При замяна или включване на подизпълнител ПРОДАВАЧЪТ представя на КУПУВАЧА
всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.11.4.
11.5. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ПРОДАВАЧЪТ изпраща копие
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че
са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.
11.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
11.6.1. Не е нарушение на забраната по т. 11.6. сключването на договори за услуги, които не
са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение
XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
12.1. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че при обработката на лични данни, предоставени по силата
на настоящия Договор спазва разпоредбите на Регламент 2016/679, както и дадените от
КУПУВАЧА изрични заповеди и инструкции за целите и начина на обработка.
12.2. ПРОДАВАЧЪТ 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.
12.3. В случай на неправомерен достъп и/или разпространение на личните данни,
обработвани от ПРОДАВАЧА, последният следва да уведоми КУПУВАЧА, 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.
12.4. ПРОДАВАЧЪТ 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 КУПУВАЧА, както и да вземе всички необходими мерки за
защита поверителността на тази информация, по време на действието на този договор.
12.5. ПРОДАВАЧЪТ 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.
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XIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
13.1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с договора се извършват
в писмена форма /факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба/.
13.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
13.3. Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – един за ПРОДАВАЧА и
два за КУПУВАЧА.
13.4. Неразделна част от настоящия договор са посочените в раздел I приложения.

ЗА ПРОДАВАЧА:

ЗА КУПУВАЧА:
Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“
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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 процедура на публично състезание по ЗОП за възлагане на

обществена поръчка с наименование: Доставка на булдозер, реф. номер 180-120,
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):
 …………………
 ………………..

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

ОБРАЗЕЦ О3
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 включително за чуждестранните 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, 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:

ОБРАЗЕЦ О3
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 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: Доставка на булдозер
референтен номер: 180-120
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената
обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно
съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за
участие, в т.ч. техническата спецификация.
1. Предлаганият от нас булдозер е, както следва:
 ......................
 ......................

(Описание на предлагания булдозер)
2. Срокът за доставка на предлагания от нас булдозер е ................ календарни дни,
считано от датата на подписване на договор.
3. Гаранционния срок на предлагания от нас булдозер е ….............. календарни месеца
без ограничение на моточасовете и започва да тече от датата на доставка.
3.1. Гаранционен срок на антикорозионното покритие на купето на предлагания от нас
булдозер е ……………….. години и започва да тече от датата на доставка.
3.2. През време на гаранционното обслужване ще се влагат само оригинални резервни
части и гаранцията на вложените части и гаранцията на сервизния труд е ……..............…..
месеца от датата на влагането им.
4. ………………………………
5. ………………………………
6. ..…………………………….

От участника се посочва информацията, изискуема съгласно т. 10.1.2.2. – 10.1.2.4. вкл. от
Указания за подготовка на офертата.

Приложения: .................................... (описват се от участника, в случай, че има такива)
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 ………………………..
стр. 1 от 2

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 О5
ДЕКЛАРАЦИЯ

*

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор
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: Доставка на булдозер, реф. номер 180-120

Декларирам, че приемам клаузите в приложения към документацията за участие проект
на договор.
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 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: Доставка на булдозер, реф. номер 180-120
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 О7
Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
Наименование на поръчката: Доставка на булдозер
референтен номер: 180-120
Документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и списък на всички задължени лица по смисъла на
чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП:
1. ………………………
2. ……………………..
Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
1. …………………….
2. …………………….
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:
1. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

Изброяват се документите, съдържащи се в офертата, като за всеки от документите се
посочва вид и количество на документите (оригинал или заверено копие и общ брой
страници), както и пореден номер на страницата в 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 O8
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: Доставка на булдозер
референтен номер: 180-120
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение:
Цена и условия на формирането й.
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим при следните условия:
 Предложената цена е определена
документацията за участие в процедурата.

при

пълно

съответствие

с

условията

от

 Посочената цена е в лева без ДДС.
 Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката в т .ч.
разходите във връзка с гаранционната отговорност при повреди и несъответствия в рамките
на гаранционния срок .
 Условие за изпълнение на доставката е ……………….. (DDP или DAP (само за
чуждестранните участници) по Incoterms-2010), с място на доставка ..................

(изискуемото място е съгласно обявлението)

 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, изписана цифром 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, без ДДС)
(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)
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо
лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
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ОБРАЗЕЦ O8
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)
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 ……………………..

Този документ задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката.
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