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II. УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ  

 

 

1. Общи условия 

 

1.1 Предметът на настоящата обществена поръчка по реда на Глава 8 ”а” от ЗОП е :   

„Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, 

за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има 

кой да полага грижи за мен" по ОП "Човешки ресурси"”. Видът на транспортното 

средство е описан в техническато задание – неразделна част от настоящата поръчка. 

Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014 -2020 г. на Агенция за социално подпомагане, процедура за безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, проект BG05M9OP001-

2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен". 

Обща цел на проекта е: Повишаване качеството на живот и достъп до услуги за 

социално включване на хората с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за 

самообслужване, чрез предоставяне на интегрирани услуги в общността или в домашна 

среда. 

Размерът на одобрените разходи на Възложителя за доставка на ново 

специализирано транспортно средство за хора с увреждания е в размер на 58 333,33 

лева (петдесет и осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без 

ДДС. Тази стойност включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, 

включително транспортни разходи за доставка на място. Окончателната стойност на 

поръчката е тази, предложена от участника, избран за Изпълнител след проведената 

обществена поръчка.  

1.2 Обект на обществената поръчка – доставка; 

1.3 Вид на процедурата – обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП – публична 

покана по реда на глава 8 „а“ от ЗОП; 

1.4. Възложител – СО-район „Сердика”, гр.София, бул.Княгиня Мария Луиза 88; 

1.5. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената 

поръчка са съгласно Глава осма "а" на Закона за обществените поръчки; 

1.6. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия; 

1.7. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците; 

1.8. До изтичането на срока за подаване на офертитете всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си; 

1.9.Място на изпълнение/доставка – СО-район „Сердика”, гр.София, бул.Княгиня 

Мария Луиза 88; 

1.10. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в 

Публичната покана; 

1.11. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в публичната 

покана и настоящата документация.  

            1.12. Участниците в обществената поръчка следва да отговарят на изискванията на 

чл.47, ал.1, т.1, букви а), б), в), г) и д), т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1, т.5 и ал.5 от ЗОП, както и на 

ограниченията, предвидени в чл.55, ал.5, ал.6 и ал.7 от ЗОП. 

 

 2.Технически изисквания и спецификация 
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2.1. Техническа спецификация: Специализираното транспортно средство следва да 

бъде фабрично ново и да притежава следните минимални технически характеристики: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: ИЗИСКВАНИЯ  

Купе Микробус, категория М1 – съгласно европейски сертификат за 

съответствие издаден от производителя; 

Брой места 4+1 са седящи и 2 обособени места за закрепване на 

инвалидни колички 

Двукрила задна врата, отваряема на 180градуса; 

Дясна странична плъзгаща се врата; 

Двигател Дизелов двигател – минимум 2000куб.см.; 

Въртящ момент – минимум 300Nm 

Мощност – минимум 80кВт; 

Стандарт на отработените газове – минимум EURO 6 

Трансмисия Минимум 6 - степенна+задна скоростна кутия; 

Задвижване на предните колела; 

Размери Външна дължина – минимум 5200мм; 

Междуосие – минимум 3300мм; 

Височина на пътническия отсек – минимум 1800мм; 

Спирачна система Двукръгова спирачна система със сервоусилване; 

Дискови спирачки на всички колела; 

ABS, спирачен асистент 

Управление Волан със сервоусилвател, регулируем по височина 

Безопасност и сигурност Система за контрол на сцеплението(Traction control или 

еквивалент); 

Въздушни възглавници за предните места; 

3-точкови предпазни колани за всички места; 

Електронна система за стабилност(ESP или еквивалент); 

Алармена система; 

Вграден имобилайзер на двигателя; 

Централно заключване с дистанционно управление; 

Удобство Предни електрически стъкла; 

Преден и заден климатик(фабрично изпълнение); 

Радио, блутуут, USB; 

Допълнителни 

трансформации 

Ел. платформи на задните врати за повдигане на инвалидни 

колички с товароносимост – минимум 300кг.; 

Обособяване на две места за закрепване на инвалидни колички 

със сертифицирани колани и лайсни за захващане; 

Протокол за преустройство, издаден от сертифицирана 

организация, съгласно действащата нормативна база; 

Индивидуално типово одобрение за специализиран автомобил, 

издадено от сертифицирана организация съгласно действащата 

нормативна база. 

Допълнителни изисквания Цвят – бял; 

Гаранция на автомобилите – минимум 5/пет/ години или 

150000км /сто и петдесет хиляди километра/.  

Декларация от участника, че всяко специализирано превозно 

средство, разполага с гаранционна карта предоставена от 

производителя с горепосочения гаранционен срок.  

 

2.2. Технически изисквания: 
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2.2.1. Участниците трябва да притежават валиден сертификат или негов еквивалент за 

ISO 9001:2008 – система за управление на качеството с обхват включващ доставка на 

превозни средства. 

 2.2.2. За доказване на съответствие с изискването на т.2.2.1., участниците представят 

Копие на валиден сертификат ISO 9001:2008- система за управление на качеството или 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и 

други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват включващ 

доставка на превозни средства. 

2.2.3. Участниците трябва да притежават валиден сертификат или негов еквивалент за 

ISO 14001:2004– Системи за управление на околната среда, с обхват включващ доставка на 

превозни средства и Управление и контрол на сервизната дейност, извършвана от 

оторизирани сервизи. 

 2.2.4. За доказване на съответствие с изискването на т.2.2.3., участниците представят 

Копие на валиден сертификат ISO 14001:2004– Системи за управление на околната среда или 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и 

други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството с обхват включващ 

доставка на превозни средства и Управление и контрол на сервизната дейност, извършвана 

от оторизирани сервизи. 

 2.2.5. Участниците трябва да представят европейски сертификат за съответствие на 

предлаганите автомобили. 

 2.2.6. За доказване на съответствието с изискването на т.2.2.5. участниците предстaвят 

заверено копие на европейски сертификат за съответствие на предлаганите автомобили. 

 *Забележка: При представянето на копия на документи на езици, различни от български, 

се представят и в превод на български език. 

2.3. В цената да са включени всички разходи за регистрация на превозното средство, 

като автомобилът  следва да отговаря на всички изисквания за движение по пътната мрежа 

на Република България; 

3. Указания за подготовка на офертата 

3.1. За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка чрез публична 

покана  участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на 

изискванията на възложителя. 

3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта, която трябва да е 

изготвена на български език.  

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение 

на чуждестранни физически и/или юридически лица, представянето на участника (Образец 

№1) се подава в официален превод на български език, а останалите изискуеми документи, 

които са на чужд език, се представят и в превод на български език.  

          3.3. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. София, бул.Княгиня Мария 

Луиза №88, до 17.00 часа на 19.04.2016 г. 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди 

изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса 

и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействие за 

митническо освобождаване на пратка,  получаване чрез поискване от пощенски клон, 

взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др.  
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           3.4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от 

упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 

или чрез куриерска служба.  

Върху плика участникът записва предмета на обществената поръчка, , 

наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен 

адрес.  

3.5. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представи 

като “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху 

копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен 

подпис на представляващия участника и е положен печат. По преценка на участника, такива 

документи могат да бъдат представени и в оригинал. 

В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, 

върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в обединението.  

            3.6. Съдържащите се в настоящата документацията образци на техническо и ценово 

предложение са задължителни за участниците.  

            3.7. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от крайния срок  

за подаване на оферти, определен в публичната покана.  

3.8.  В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:  

3.8.1 Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

3.8.2 Договор за обединение - оригинал (ако е приложимо); 

3.8.3 Представяне на участника (Образец №1); 

3.8.4 Техническо предложение  (Образец №2); 

3.8.5 Ценово предложение – (Образец №3). 

3.8.6 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №4); 

3.8.7. Декларация за подизпълнители – (Образец №5); 

3.8.8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка  

- (Образец №6); 

3.8.9 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 7); 

3.8.10 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 

8, т. 2 от ЗОП - (Образец №8); 

3.8.11 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за 

приемане на условията в проекта на договора (Образец №9); 

3.8.12 Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП (Образец №10). 

3.8.13 Гаранция за участие – 350 /триста и петдесет/ лева. 

Гаранцията за участие следва да бъде представена като парична сума, внесена:В 

ОБЩИНСКА БАНКА, финансов център Мария Луиза, 88  по банкова сметка: 

BG49SOMB91303327755001, BIC SOMBBGSF или в касата на СО-район "Сердика", 

гр.София, бул.Княгиня Мария-Луиза №88, ст.321, ет.3. 

   3.8.14 Участниците трябва да притежават валиден сертификат или негов еквивалент 

за ISO 9001:2008 – система за управление на качеството с обхват включващ доставка на 

превозни средства. 

  3.8.15 Участниците трябва да притежават валиден сертификат или негов еквивалент 

за ISO 14001:2004– Системи за управление на околната среда, с обхват включващ доставка 

на превозни средства и Управление и контрол на сервизната дейност, извършвана от 

оторизирани сервизи. 

  3.8.16  Участниците трябва да представят европейски сертификат за съответствие на 

предлаганите автомобили. 

http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616855
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616855
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При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата се 

подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за създаване на 

обединението, в офертата се представят нотариално заверени пълномощни от всички 

участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде офертата и да 

попълни и подпише документите, общи за обединението. 

 

Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща 

подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, 

когато такава е изрично записана в тях. 

Техническото и ценово предложение се подписват само от лица, които имат право да 

представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си 

функции.  

          3. 9.Участникът се отстранява, когато: 

 е представил оферта, която е непълна; 

 е представил оферта, в която не е използвал приложените към 

настоящата документация образци; 

 не отговаря на обявените от Възложителя условия. 

 

     4 . Оценка на офертите 

 

Отварянето на офертите ще се състои на 25.04.2016г. от 14.00 часа в сградата на 

СО-район "Сердика", бул.Кнагиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. 

Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители. 

     Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат 

допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия “икономически най-изгодна 

оферта”. Всички  оценки ще се закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая. 

 

Критерии и методика за определяне на комплексната оценка на офертите 

 

1. Финансовият  показател ( критерий К1) се формира по следната формула: 

Максималната оценка от 100 точки се дава на най-ниското ценово предложение – 

Останалите предложения получават оценка по критерий К1 по формулата: 

K1n=Pmin/Pn x 100, 

където:  - К1n  точки за ценовото предложение на съответния участник. 

  - Рmin  е минималната предложена цена. 

  - Рn е предложената от съответния участник цена. 

 

2. Срок на доставка в календарни дни ( критерий К2) се формира по следната 

формула: 

Максималната оценка от 100 точки се дава на предложението с най-кратък срок на 

изпълнение, посочен в календарни дни. Останалите предложения получават оценка по 

критерий К2 по формулата: 

K2n=Pmin/Pn x 100, 

където: - К2n точки за предложението за срок на изпълнение в календарни дни на 

съответния участник. 

- Рmin е предложението с най-кратък срок на изпълнение в календарни дни. 
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- Рn е предложението за срок на изпълнение в календарни дни на съответния 

участник. 

Срокът за доставка на поръчката следва да се представя като цяло число в календарни 

дни и не може да бъде по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни от датата на влизане в 

сила на договора за възлагане на изпълнението.  

Ще бъдат отстранени предложения: 

- в които срокът за доставка е предложен в различна мерна единица от 

календарни дни в цяло число, или  

- които посочват срокът за доставка по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни дни. 

 

 

Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула: 

Кn  = 0.60 х К1n  + 0.40 x К2n  
 

 

Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от участниците 

без да се променя. 

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на 

офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът получил най-голям 

брой точки в комплексната оценка.  

На първо място се класира офертата с най-висока оценка. Когато две или повече оферти 

са получили еднаква комплексна оценка, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, 

в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките 

по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна 

стойност по този показател. 

 

 5. Сключване на договор 

 

5.1 Възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от 

разглеждането, оценяването и класирането на офертите като им изпраща утвърдения от него 

протокол от работа на комисията и го публикува в профила си на купувача.  

5.2 Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, класиран на първо 

място и определен за изпълнител на обществената поръчка. 

 

 

 

III. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 
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                     Образец № 1 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 

за участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  

„Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания,  

за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 

 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" 

 по ОП "Човешки ресурси"” 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Доставка на специализирано 

транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект 

BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи 

за мен" по ОП "Човешки ресурси"” 

 УЧАСТНИК в настоящата процедура е :  

 

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

(наименование на участника) 

ЕИК/Булстат (или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на 

държавата, в която участникът е установен)……………………………………….……………, 

…………………………………………………………………………………………………….…, 

Седалище и адрес на управление: ………………………………………….………………….., 

тел…………………….…/факс………….……......./ e-mail …………………….......................…….., 

Адрес за кореспонденция при провеждането на процедурата:  

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

Електронен адрес (е-mail адрес) за кореспонденция при провеждането на обществената 

поръчка:……………………………………………………………………………………………...

…., 

Законен представител : Име ........................................................................................................, 

длъжност:..............................................................................................................................................., 

Пълномощник /ако е приложимо/: име 

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

ЕГН ........................................, съгласно пълномощно от ............................................................, 
                                                                                                         /посочва се датата/ 
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БАНКОВА СМЕТКА: 

 

IBAN: ………………………………………………………………………………. 

BIC: ………………………………………………………………………………… 

Титуляр на сметката: ……………………………………………………………. 

 

Други данни и информация: …………………………………………………………………….. 

Информация в публични регистри: ……….......................................................................…..... 

 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка чрез 

публична покана с посочения предмет и декларираме, че сме запознати изцяло с условията за 

участие  както и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 

приемаме без възражения. 

Нашата оферта е със срок на валидност ……………….календарни дни. 

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 

изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер 

……………. %, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в 

съответствие с договорените условия. 

 

 

  

Дата: ………………... 

 

          

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

 

 
* Забележка: Документът се подписва от законния представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице. 

При участие на обединение, документът се представя за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 
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Образец № 2 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А  
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания,  

за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 

 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" 

 по ОП "Човешки ресурси"” 
 

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

 

представлявано от .................................................................. .................................................. 
(трите имена) 

 

в качеството на .........................................................................................................................  
(длъжност или друго качество) 

 

с БУЛСТАТ/ЕИК .................................................., регистрирано в ............................................. 

 

сьс седалище и адрес на управление: ............................................................................................  

 

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

 

Адрес за кореспонденция: гр. .................................., ул. ......................................................, № ........, 

 

тел. .................................................., факс: .........................................., е-mail: ..........................................,  

 

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета 

на обществената поръчка, съобразено посочените в публичната покана изисквания: 

 

1. Срок за доставка:  ………………………………….…... /календарни дни/ след 

възлагане. 

 

2. Техническо предложение: 

 

Техническа 

характеристика  

ИЗИСКВАНИЯ Технически данни на 

специализираните 

транспортни средства 

предложени от участника 

Купе Микробус, категория М1 – съгласно европейски 

сертификат за съответствие издаден от 

производителя; 

Брой места 4+1 са седящи и 2 обособени места за 

закрепване на инвалидни колички 

Двукрила задна врата, отваряема на 180градуса; 

Дясна странична плъзгаща се врата 

 

Двигател Дизелов двигател – минимум 2000куб.см.; 

Въртящ момент – минимум 300Nm 

Мощност – минимум 80кВт; Стандарт на 

отработените газове – минимум EURO 6 
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Трансмисия Минимум 6- степенна+задна скоростна кутия; 

Задвижване на предните колела; 

 

Размери Външна дължина – минимум 5200мм; 

Междуосие – минимум 3300мм; 

Височина на пътническия отсек – минимум 1800мм; 

 

Спирачна 

система 

Двукръгова спирачна система със сервоусилване; 

Дискови спирачки на всички колела; 

ABS, спирачен асистент 

 

Управление Волан със сервоусилвател, регулируем по височина  

Безопасност и 

сигурност 

Система за контрол на сцеплението(Traction control 

или еквивалент); 

Въздушни възглавници за предните места; 

3-точкови предпазни колани за всички места; 

Електронна система за стабилност(ESP или 

еквивалент); 

Алармена система; 

Вграден имобилайзер на двигателя; 

Централно заключване с дистанционно управление; 

 

Удобство Предни електрически стъкла; 

Преден и заден климатик(фабрично изпълнение); 

Радио, блутуут, USB; 

 

Допълнителни 

трансформации 

Ел. платформи на задните врати за повдигане на 

инвалидни колички с товароносимост – минимум 

300кг.; 

Обособяване на две места за закрепване на 

инвалидни колички със сертифицирани колани и 

лайсни за захващане; 

Протокол за преустройство, издаден от 

сертифицирана организация, съгласно действащата 

нормативна база; 

Индивидуално типово одобрение за специализиран 

автомобил, издадено от сертифицирана организация 

съгласно действащата нормативна база. 

 

Допълнителни 

изисквания 

Цвят – бял; 

Гаранция на автомобилите – минимум 5/пет/ 

години или 150000км /сто и петдесет хиляди 

километра/.  

Декларация от участника, че всяко 

специализирано превозно средство, разполага с 

гаранционна карта предоставена от 

производителя с горепосочения гаранционен 

срок. 

 

 

1. Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без 

възражения.  

 

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на 

поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя . 

 

 



                                                                                        
Столична община - район "Сердика" 

Проект BG05M9OP001-2.002-0221-C001 

„Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен”, 

финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

 
 

 

 3. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане 

от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение 

между двете страни. 

 

 

 

Дата: ………………... 

       

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 
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Образец № 3 

 

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания,  

за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 

 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" 

по ОП "Човешки ресурси"” 
 

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

 

представлявано от .......................................................................................... .......................... 
(трите имена) 

 

в качеството на ........................................................ ................................................................. 
(длъжност или друго качество) 

 

с БУЛСТАТ/ЕИК .................................................., регистрирано в ............................................. 

 

сьс седалище и адрес на управление: ............................................................................................  

 

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

 

Адрес за кореспонденция: гр. .................................., ул. ......................................................, № ........, 

 

тел. .................................................., факс: .........................................., е-mail: ..........................................,  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на  

обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет: 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ   на 1 (един) брой специализиран автомобил за хора с увреждания:  

 

 

 ............................................................... лв. ....................................................................................   без ДДС.  
                               /словом/ 

 

 ............................................................... лв. .....................................................................................   с  ДДС.  

 
                           /словом/ 

 

Известно ни е, че при разлика в изписването на цените цифром и словом ще се взема 

предвид изписването на цената словом, както и че оценяването се извършва на база най-

ниска цена. 
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 1. Цената е крайна и включва всички  мита, такси, налози, печалба, търговски 

отстъпки разходите по транспортирането на автомобила до СО-район „Сердика”, които са 

изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не 

подлежи на увеличение, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за 

обществените поръчки. 

 

      2. Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията на 

обществената поръчка. 

           

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 

договора за възлагане на обществена поръчка. 

 

 

 

 

Дата: ………………... 

 

         

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 
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Образец № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният/ата ………………………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ……………………………………………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………………………..…………. 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………..…………….…, 

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано транспортно 

средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект BG05M9OP001-

2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" по ОП 

"Човешки ресурси"” 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП, не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;  

 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, 

нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
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4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, 

което се отнася до конкретния участник): 

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване; 

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 

участници). 

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП, не съм свързан по смисъла на § 1, 

т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация. 

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

7. Представляваният от мен участник  (вярното се отбелязва):  

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 

б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно 

националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 

разпореждане на съда (при чуждестранни участници); 

в) не е преустановил дейността си.  

 

8. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения 

по договор за обществена поръчка (включително по отношение на сигурността на 

информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП), доказано от 

възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд; 

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 

работниците. 

10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 

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

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя 

възложителя в 7-дневен срок от настъпването им. 
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    г.                                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат)  
 

*Забележка: Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които 

представляват съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията е 

задължителна част от офертата. 

 

В случай, че участникът е обединение от лица, настоящата декларация се попълва и представя за 

всяко едно от лицата, включени в обединението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по 

т. 1 – 4, както и по т. 7, 10 и 11 са:  

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

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

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

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя 

информация за обстоятелствата по т. 1 – 4, както и по т. 7, 10 и 11, са:  

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

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

3. …………………………………………………………………………………………… 
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Образец № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за използване на подизпълнител/и 

 

участник за възлагане на обществен поръчка с предмет: „Доставка на специализирано 

транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект 

BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи 

за мен" по ОП "Човешки ресурси"” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

При изпълнение на поръчката ще използвам/няма да използвам подизпълнители. 
                                               /невярното се зачертава/ 

 

Декларирам, че отговарям за действията, бездействията и качеството на изпълнение на 

посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и качество на изпълнение. 

 

Наименование на 

подизпълнителя 

Видове работи, които ще 

изпълнява 

% от общата стойност 

на поръчката 

   

   

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които 

ще бъдат изпълнени от подизпълнителя) 

 

Забележка: Съществуващите редове се разширяват до побиране на цялата информация и 

при необходимост се добавят нови към тази таблица. 

 

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

неверни данни. 

 

 

    г.                                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат)   

Подписаният/ата ………………………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ……………………………………………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………………………..…………. 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………..…………….…, 
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Образец № 6 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка с предмет:  

  „Доставка на специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с 

увреждания, за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, 

защото вече има кой да полага грижи за мен" по ОП "Човешки ресурси"” 

 

 

участник за възлагане на обществен поръчка с предмет: „Доставка на специализирано 

транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект 

BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи 

за мен" по ОП "Човешки ресурси"” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 

юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): 

....................................................................................................................................................... 
                                                                        (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 

.................................................................................................................................................... 
                            (наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано 

транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект 

BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи 

за мен" по ОП "Човешки ресурси"”. 

 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

 

....................................................................................................................................................... 
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от 

подизпълнителя) 

 

Подписаният/ата ………………………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ……………………………………………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………………………..…………. 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………..…………….…, 
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3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 

заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 

нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 

самостоятелна оферта. 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

    г.                                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат)  

  

 

*Забележка: Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще 

ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече 

от един. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



                                                                                        
Столична община - район "Сердика" 

Проект BG05M9OP001-2.002-0221-C001 

„Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен”, 

финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

 
 

  Образец №7 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

 

участник за възлагане на обществен поръчка с предмет: „Доставка на специализирано 

транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект 

BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи 

за мен" по ОП "Човешки ресурси"” 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1.Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция с  
      (ненужното се зачертава) 

преференциален данъчен режим, а именно:...................................................................................... 

 

2.Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в 
      (ненужното се зачертава) 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно:............................................................. 

        3.Представляваното от мен дружество попада в изключение по чл.4, точка........... от 

Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

     Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

 

         4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал.4 от Закона за 

икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

във вр. §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 

 

  

Подписаният/ата ………………………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ……………………………………………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………………………..…………. 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………..…………….…, 
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Декларацията се подписва лично от  лицето, представляващо участника.                                     

                     Когато участникът е юридическо лице, декларацията се попълва от лицата, посочени в чл.47, ал.4 

от ЗОП, а именно:                

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса 

на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има 

повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е 

включена територията на Република България. 

 

 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за 

вписване на неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

    г.                                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат)  
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Образец №8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от 

ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 

 

участник за възлагане на обществен поръчка с предмет: „Доставка на специализирано 

транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект 

BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи 

за мен" по ОП "Човешки ресурси"” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, 

т.2 от ЗОП, а именно: не е външен експерт, участвал в разработване на документацията и не е 

свързано лице по смисъла на § 11, т. 23а от ДР на ЗОП с външен експерт, участвал в 

разработване на документацията. 

2. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 

ДР на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 2от ДР на ЗОП с друг 

самостоятелен участник в настоящата процедура. 

 

 

                                                 
1 23а. "Свързани лица" са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на 
държавата, съответно на общината в това дружество. 
2 24. "Свързано предприятие" е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или 

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или 

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие. 

 

Подписаният/ата ………………………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ……………………………………………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………………………..…………. 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………..…………….…, 

http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616855
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616854
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Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за 

вписване на неверни данни в настоящата декларация. 

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

 

    г.                                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат)  
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Образец №9 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в 

проекта на договора 

 

 

участник за възлагане на обществен поръчка с предмет: „Доставка на специализирано 

транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект 

BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи 

за мен" по ОП "Човешки ресурси"” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, ще спазвам 

условията на поръчката и приемам условията в проекта на договора за възлагане на  

обществена поръчка с предмет : „Доставка на специализирано транспортно средство, 

адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 

"Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен" по ОП "Човешки 

ресурси"”. 

 

 

 

    г.                                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат)  

 

 

 

 

 

 

Подписаният/ата ………………………………………………………………………………….. 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност ……………………………………………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………………………..…………. 

(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………..…………….…, 
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                                                                                                                     Образец №10 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.6, ал.2 от ЗМИП 

 

   Долуподписаният/ата:................................................................................................................. 

    /име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

Документ за самоличност № ................................................, издаден от: .............................. 

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на............................................... 

вписано в регистъра при …....................................................................................................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

 действителен собственик * по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП 

на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните физически 

лица: 

 

1..................................................................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия/ 

 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

 

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 

 

  Имам сведения, че същия/ата  не е лице, заемащо или заемало в последните 

дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, 

или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. 

 

2..................................................................................................................................................... 
/име, презиме, фамилия/ 

 

ЕГН: ......................................., дата и място на раждане:......................................................... 

  

Постоянен адрес: ..................................................................., гражданство:............................ 

 

Вид и номер на документ за самоличност:.............................................................................. 
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Имам сведения, че същия/ата  не е е лице, заемащо или заемало в последните 

дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, 

или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за 

вписване на неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

    г.                                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат)  

 
 

 

 
* Действителен собственик на клиент – юридическо лице е: 
1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент-

юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират; 

2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е 
фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на 

имущество в полза на трети лица; 

3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо 
доверително  управление на имещество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са 

определяеми по определени признаци.  
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Образец №11 

 

ПРОЕКТ ! 

 

Д О Г О В О Р 

 

Днес ……….г. в град София, във връзка с чл.101е от Закона за обществени поръчки, 

въз основа на Протокол № ……./……г. от дейността на комисията за получаване, 

разглеждане и оценяване на оферти се сключи настоящия договор между: 

СО – РАЙОН “СЕРДИКА”, представляван от инж. ТОДОР СЛАВОВ КРЪСТЕВ- 

Кмет на район „Сердика” и ЗОЯ ЗАХАРИЕВА - началник отдел „Финансово-счетоводни 

дейности и човешки ресурси”, с адрес гр.София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №88, 

БУЛСТАТ 0006963270476,  наричан за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна 

и 

“………..……….”, със седалище и адрес на управление: гр………,  ………………., 

вписано в Агенцията по вписванията по ЕИК ……….., представлявано от …………, наричан 

накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. 

Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

    Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: Доставка на 

специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания, за нуждите на 

проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага 

грижи за мен" по ОП "Човешки ресурси"”. 

      

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

   Чл.2./1/. Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение – Образец №3 е в 

размер на ……………….. (………………..) лв. без ДДС, или ................./словом/ с ДДС.  

/2/. В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение 

на дейностите по чл. 1 от договора. 

/3/. Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на 

договора. 

/4/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от бюджета на Проекта 

цената на доставката предмет на настоящия договор до 30 /тридесет работни дни/ след 

приемането на специализираното транспортно средство, с подписването на приемателно - 

предавателен протокол и представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 

/5/. Разходните документи трябва да са издадени на името на Столична община – 

район “Сердика” и в тях задължително трябва да е указано, че: „Разходът е по проект 

BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото вече има кой да полага грижи 

за мен" по ОП "Човешки ресурси"”. 
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/6/. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е сключил договор/и за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане по настоящия договор, след като 

получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на 

Подизпълнителя/Подизпълнителите всички приети работи. 

/7/. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е сключил договор/и за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите по настоящия договор в 

присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Подизпълнителя. 

Чл.3.Цената по чл. 2, ал. 1 ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, поетапно както 

следва: 

1.Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 

платимо в срок до 5 (пет) календарни дни след подписване на договора срещу представена от  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 

2.Окончателно плащане - в размер на останалите 80 % (осемдесет на сто) от цената 

по чл.3, ал.1, след изпълнение на всички дейности по доставката, платими срещу 

представянето на приемо-предавателен протокол и оригинална фактура за дължимата сума в 

срок до 30 (тридесет) календарни дни. 

         Чл.4.Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при: 

Банка: ……………………………. 

IBAN ……………………………... 

BIC: ……………………………… 

 

IIІ. СРОКОВЕ, МЯСТО И НАЧИН НА ДОСТАВКАТА. ГАРАНЦИОННИ 

СРОКОВЕ. 

Чл. 5. Срокът на доставката на специализираното превозно е.....................кал. дни, 

считано от датата на регистрационния индекс на договора и след осигуряване на 

финансиране; 

Чл. 6. /1/. Доставката, предмет на настоящия договор се доставя и предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 /2/. Приемането на доставката по договора се удостоверява с приемо-предавателен 

протокол за специализираното превозно средство, след проверка на доставката за 

съответствие с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, клаузите на този договор и 

техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протокола се изготвя от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два екземпляра и се подписва от определените представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/3/. В случай, че се установи неточно и некачествено изпълнение на договора от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или бъдат открити дефекти, в протокол се описват констатациите, 

определя се подходящ начин и срок за отстраняването им и доставката се приема след 

отстраняването им. 

/4/. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител установят скрити недостатъци, 

те имат право да дадат указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да определят срок за отстраняването 

на тези недостатъци. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията в определения срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да удържи стойността за отстраняване на скритите недостатъци 

от стойността на дължимото плащане. 

/5/. При наличие на обстоятелства по предходната алинея приемането на реално 

извършената доставка се осъществява с подписване на приемо-предавателен протокол, 

подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/негов представител и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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Чл. 7. Собствеността върху доставената техника, предмет на настоящия договор, 

преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставката му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписването 

на приемателно-предавателен протокол за специализираното превозно средство, между 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 8. /1/. Гаранционният срок е ……………….................... години /или 

...................................км., който срок започва да тече от датата на подписване на 

приемателно-предавателния протокол, с което се удостоверява предаване на фактическото 

владение на доставеното специализирано превозно средство от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 /2/ Гаранционното обслужване се отразява в гаранционна карта. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 9. /1/. Внесената гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер 

на............................. (......................................................................лева), представляваща .. % от 

стойността на договора без ДДС. 

/2/ Представената гаранция за изпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 

освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) календарни дни след приемане на 

последната от предвидените за доставка транспортни техники. 

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа валидна гаранцията за изпълнение за срока на 

изпълнение на поръчката. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, 

през който средствата са престояли законно при него. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено, добросъвестно и в срок изпълнение на 

този договор. 

2. по всяко време да извършва проверка, при необходимост и на мястото на 

изпълнението, относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на договора. 

3. да не приеме доставката, ако тя не съответства на изискванията на техническата 

спецификация. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му предоставя цялата необходима 

информация  за изпълнение на договора. 

2. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора - да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, 

предвидени в договора.  

3. да прегледа доставеното специализираното превозно средство с оглед 

съответствието му с вида и качеството, определени за извършване на доставката и при  

констатиране на несъответствие незабавно да уведомява за това писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или съответния негов представител. 

4. да извърши инструктаж за поддръжка и експлоатация на доставеното специализирано 

превозно средство на персонал посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията и/или бездействията 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които са настъпили вреди за трети лица при изпълнение 

на договора. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. при качествено, добросъвестно и в срок изпълнение на този договор да получи от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, при условията, в размера и сроковете на 

този договор; 

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на доставката съгласно клаузите на 

този договор; 

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за 

изпълнение на  този договор. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни качествено, добросъвестно и в срок предмета на договора, и 

съответствие с техническото предложение, клаузите на този договор и техническите 

спецификации; 

2. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви пречки, възникващи в хода на 

изпълнението, за чието отстраняване има право да иска указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да отстранява за своя сметка посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и 

пропуски в изпълнението;  

5. да спазва всички приложими законови и подзаконови нормативни актове, имащи 

пряко отношение към изпълнението на този договор; 

6. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

7. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че 

проекта се съфинансира от Европейският социален фонд чрез Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните 

правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 69 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 

и Глава II (чл. 2 – 10) на Регламент (ЕО) № 1828/2006. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да посочва финансовия принос на Европейския социален фонд, предоставен чрез 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” в своите доклади, в каквито и да са 

документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите. Той 

трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”  2014-2020 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било 

форма и среда включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: „Този проект 

е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”  2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за 

съдържанието се носи от..................................... /посочва се името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. Всяка информация, предоставена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е 

получил финансиране от Европейския социален фонд, предоставен чрез Оперативна 

програма „„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

8. при проверки на място от страна на Възложителя, Управляващия орган на ОП 

РЧР, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската 
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комисия, да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до 

помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на предмета на договора, да 

представя на българските и европейските одитиращи органи при поискване доказателства за 

условията, при които се изпълняват този договор. 

9. Да съхранява всички документи по изпълнението на този договор, както следва: 

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на ОПРЧР. 

- за период от 3 години след частичното затваряне на оперативната 

програма, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. 

10. да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на обективни 

обстоятелства, водещи до забавяне изпълнението на Договора като представи и официални 

документи за това, както и за спиране изпълнението на този договор поради непреодолима 

сила; 

11. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я 

разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, негови 

служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този 

договор, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури спазването на тази клауза от 

всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си; 

12. Да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с 

изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е 

необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на трети 

лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на 

Възложителя или ръководителя на проекта. Ако възникне спор по отношение 

наложителността на публикуване или обявяване на такава информация за целите на 

изпълнението на договора, решението на Възложителя е окончателно;  

13. да предаде доставената техника, комплектована с необходимите документи 

(условия за гаранционно обслужване,  гаранционна карта и сервизна книжка и др.). 

14. В случай на авариране на доставената техника да осигури за своя сметка, в 

гаранционния период, заместваща техника на повредената, със сходни параметри и 

функционалност, до 24 часа от подаване на уведомление от Столична община.  

15. Да изготвя и предоставя за подпис от Възложителя приемо-предавателни 

протоколи за изпълнените съгласно клаузите на този договор за доставки. 

16. Да издава фактури на Възложителя в български лева, като се съобрази с 

изискванията му за форма и съдържание, и по-специално фактурите да съдържат следния 

текст: : „Разходът е по проект BG05M9OP001-2.002.0221-С001 "Независим съм, защото 

вече има кой да полага грижи за мен" по ОП "Човешки ресурси"” и към тях да прилага 

и документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на фактурирания 

разход.  

17 .Да запознае своите служители с определението за „нередност” и „измама”, 

както и да докладва за възникнали нередности пред Възложителя съгласно утвърдената от 

Възложителя процедура за работа с нередности - по смисъла на този договор, нередност е 

всяко нарушение на разпоредба на общностното право, произтичащо от действие или 

бездействие на стопански субект, който има или би имало като последица нанасянето на 

вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия 

бюджет.  

18. да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 

допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно 

доставката; 
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Чл. 16. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 

подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 

допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е 

нарушена забраната по чл.45а, ал. 2 от ЗОП. 

 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17. Страните могат да изменят договора само по изключение, при условията на 

чл. 43, ал.2 от ЗОП. 

Чл. 18. /1/ Настоящият договор се прекратява: 

1.   С изпълнение на договора и изтичане срокът му на действие; 

2.   Преди изтичане срокът на договора същият може да бъде прекратен: 

 2.1. По взаимно съгласие изразено в писмена форма; 

 2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с 10/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

  2.3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

забавяне на доставката с повече от 10 /десет/ календарни дни. В този случаи гаранцията за 

изпълнение не се възстановява. 

       2.4. При неосигуряване на финансиране за срок повече от 12 месеца , считано 

от датата на регистрационния индекс на договора; 

 /2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор с 15 дневно 

писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не 

е в състояние да изпълни своите задължения.  

 

VIII.  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ. 

Чл. 19. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия 

договор,  ако то се дължи на непреодолима сила. 

Чл. 18. В случай, че по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не бъде спазен срока за доставка по 

чл.5 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) от стойността на недоставената стока за 

всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от тази цена.   

Чл. 20. /1/ В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени сроковете за 

плащане, същият дължи законната лихва върху просрочената сума за периода на забавата. 

/2/ Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

/3/ При пълно неизпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ще задържи представената гаранция за изпълнение на договора за обезщетяване на вредите 

от съответното неизпълнение. 

/4/ При качествено и срочно изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

освободи гаранцията за изпълнение на договора до 30 дни след подписване на окончателния 

протокол, установяващ изпълнението на договора. 

 



                                                                                        
Столична община - район "Сердика" 

Проект BG05M9OP001-2.002-0221-C001 

„Независим съм, защото вече има кой да полага грижи за мен”, 

финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

 
 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

Чл. 21. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 

настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 

компетентния съд. 

Чл. 22. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 

разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Чл. 23. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните 

ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита 

датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. 

Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се 

считат за получени в следващия работен ден. 

Чл. 24. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при 

промяна на адресна или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от 

датата на промяната. 

Чл. 25. /1/. Страните определят свои представители,  които да подписват протоколите 

и други документи, свързани с изпълнението на настоящия договор:  

За Възложител: ……………………………………………………………… 

За Изпълнител: ……………………………………………………………… 

Чл. 26. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра- по 

един за Възложителя и един за Изпълнителя. 

Неразделна част от този договор са: Техническите спецификации на Възложителя; 

Техническо предложение и Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................................               ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………. 

 

 


