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РАЗДЕЛ І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Предмет на поръчката
„Модернизиране на градския транспорт в община Враца, ФАЗА I – покупка на автобуси
за обслужване на транспортната схема на гр. Враца“.
Подробно описание е посочено в Раздел ІІ от документацията за обществената поръчка –
„Техническа спецификация”.
2. Място на изпълнение
Община Враца.
3. Срок за изпълнение на поръчката – срокът за изпълнение на обществената поръчка е
максимум 90 (деветдесет) календарни дни, като същия започва да тече от датата на получаване
на възлагателно писмо до Изпълнителя от страна на Възложителя, за всеки отделен лот.
Доставката ще се осъществи разделена на два лота, по равен брой превозни средства
всеки.
4. Финансиране
ВАЖНО!
Към датата на решението за откриване на процедурата не е осигурено финансиране
за дейностите, предмет на същата. Тя е без осигурено финансиране и се открива под
условие, че Възложителят ще получи целево или друго финансиране за изпълнението ѝ,
като в този смисъл се предвижда клауза за отложено изпълнение, съгласно разпоредбата
на чл. 114 от ЗОП. Възложителят ще възложи изпълнението на предмета на
настоящата обществена поръчка, само при условие, че се осигури финансов ресурс за
изпълнение на дейностите ѝ.
Финансовите средства се очаква да бъдат осигурени от „Регионален фонд за градско
развитие“ АД и ОТП Лизинг, при съответствие с планираните средства по съответния бюджет
на „Тролейбусен Транспорт” ЕООД, гр. Враца.
Под условие по договора – процедурата се обявява с неосигурено финансиране съгласно
чл. 114 от ЗОП.
5. Прогнозна стойност на поръчката – Общата прогнозна стойност на поръчката е до
3 000 000,00 лв. (три милиона) без включен ДДС или 3 600 000,00 лв. (три милиона и
шестстотин хиляди) с включен ДДС.
Участниците предлагат цена за описаните в техническа спецификация прогнозни
количества автобуси. Оферти на участниците, които надхвърлят максималната прогнозна
стойност, ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура, като неотговарящи на
предварително обявените от Възложителя условия.
6. Начин и срок на плащане
При доставка на заявеният брой превозни средства, дружеството ще заплати стойността
на съответния брой доставени такива.
Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от 30 (тридесет) дни от
датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на съответната доставка
(протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ) и от издаване на
фактурата.
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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обект на обществената поръчка е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Настоящата процедура е процедура за избор на изпълнител за доставка чрез покупка на
нови моторни превозни средства за нуждите на „Тролейбусен транспорт Враца“ ЕООД.
Доставка на минимум 14 бр. моторни превозни средства – автобуси за градски транспорт
с дължина минимум 9 метра и минимални изисквания, съгласно техническата спецификация.
Доставката ще се осъществи разделена на два лота, по равен брой превозни средства
всеки.
3. СРОК НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е максимум 90 (деветдесет)
календарни дни, като същия започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо до
Изпълнителя от страна на Възложителя, за всеки отделен лот.
4.
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ
ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Доставката да се осигури от Изпълнителя на посочено от Възложителя място.
Офертни цени с включен ДДС на отговарящите на техническите изисквания изделия,
предмет на обществената поръчка:
В офертната цена да се включат всички разходи франко определеното от Възложителя
място за доставка в град Враца, Община Враца, Област Враца, бул. „Мито Орозов“, № 135.
Техническа документация за всяко изделие:
5.
ТЕХНИЧЕСКИ
ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ
ИЗДЕЛИЯТА,
ПРЕДМЕТ
НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
Технически изисквания за
ЕДИНИЧНИ ДИЗЕЛОВИ АВТОБУСИ ЗА МАСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
Тип на превозното средство: новопроизведени, в серийно производство (неограничена
серия), нископодови, соло, градски автобуси, с две оси, категория М3, клас I, отговарящи на
изискванията по отношение на автобусите, определени в Регламент (ЕО) No 661/2009 или
Правило на ИКЕ на ООН No 107 и/или еквивалент. Участниците следва да предложат автобуси,
които трябва да притежават сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство в
неограничена серия, издадено от компетентен орган по одобряване, в съответствие с Директива
2007/46/ЕО или Наредба No 60 от 2009 г. на министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета.
Схема на компановката: вагонна, с разположение на двигателя в задната част на
автобуса.
Гаранционен срок:
- мин. 24 (двадесет и четири) месеца за автобуса или 200000 км пробег;
- мин. 24 (двадесет и четири) месеца за силовите агрегати;
- мин. 120 (сто и двадесет) месеца за антикорозионното покритие и хидроизолацията.
Гарантирани максимални срокове при гаранционното обслужване по части и агрегати,
както следва:
- до 72 часа за системите на автобуса;
- до 20 календарни дни за шаси, преден и заден мост;
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- до 30 календарни дни за двигател и скоростна кутия.
Габарити:
Дължина: минимум 9000 mm.
Ширина: максимум 2500 mm. без да се включват външните огледала за обратно виждане.
Височина: максимум 3450 mm (с климатичната система).
Брой оси: 2 бр.
Маси: Съгласно изискванията на Директива 96/53/ЕО и Регламент (ЕО) № 661/2009, Регламент
на Комисията (ЕО) № 1230/2012 или Директива 97/27/ЕО и/или еквивалент"
Каросерия: Самоносеща конструкция, която да е хидро и корозионно защитенa, така че да
бъде гарантирана за минимум 10 години експлоатация (Забележка: да се даде описание на
вложените материали и на метода за антикорозионна защита)
Пътническо отделение (салон): всички надписи да са на български и английски езици.
Височина на пода: нископодов с височина на пода при първа и втора врати - не повече от 360
mm.
Седящи места (без местата за водач и инвалиди): минимум 17 бр.
Общ брой места (седящи и правостоящи, без водача): минимум 70 бр.
Обособено място за колички за трудноподвижни лица и за детски колички: оборудвано
съгласно изискванията на Директива 2001/85/ЕО или Правило на ИКЕ на ООН № 107.и/или
еквивалент
Врати за пътници: минимум 1+1 (минимум два броя обслужващи врати) врати, разположени
от дясната страна по посока на движението, с широчина на светлия отвор за първа врата не помалко от 700 мм, за втора врата не по-малко от 1200 мм. с пневматично управление,
автоматично управление с плътно и сигурно затваряне на вратите, както и блокировка за
потегляне при незатворени врати. При съпротивление върху вратите от 150 N да осигуряват
връщане в изходно положение съгласно изискванията на Регламент (ЕО) No 661/2009 или
Правило на ИКЕ на ООН № 107 и/или еквивалент. Вратите да са с монтирана арматура за
захващане, наличие на звуков и светлинен сигнал при затваряне на вратите, втората врата да е
оборудвана с механична рампа за качване на колички за трудноподвижни лица, както и да
осигурява свободно качване и сваляне на детски колички да издържа най-малко 300 kg и да
отговаря на изискванията за ръчна рампа на Регламент (ЕО) No 661/2009 или Правило на ИКЕ
на ООН № 107и/или еквивалент. Всички врати на автобуса, както и капаците на двигателя и
акумулаторното отделение да имат възможност за самостоятелно им заключване.
Дръжки: наличие на кръгла арматура (вертикална и хоризонтална) за захващане от пътниците,
хоризонталните части да са оборудвани с висящи ръкохватки. Наличие на най-малко 4 „стоп”
бутона, монтирани на вертикалната арматура на достъпни места до всяка врата (един до първа
врата, по един от двете страни на втора врата, един до трета врата). Пространството за майки с
малки деца в колички или колички за трудноподвижни пътници да е оборудвано със
съответните подходящи ръкохватки както и със „стоп” бутон;
Прозорци: да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) No 661/2009 или Правило на ИКЕ
на ООН № 43 и/или еквивалент. Възможност за частично отваряне на няколко странични
прозорци (чрез плъзгане или на панти). Всички прозорци да са монтирани за каросерията чрез
залепване (монтирани чрез гумено уплътнение не се приемат); Отварящите се части на
прозорците да бъдат оборудвани с механизъм за заключване. Аварийните изходи да са
маркирани и оборудвани с чукчета; аварийните изходи да не се отварят частично.
Кабина за водача: полуотворена с повдигнат под на кабината на водача, обособено място за
продажба на превозни документи. Седалка ергономична, регулируема според тежестта на
водача, въздушно (пневматично) окачване, локално отопление, подглавник и подлакътници,
регулируем волан по височина и наклон, слънцезащитен сенник - един отпред. Предното
стъкло едносекционно (да не е вертикално разделено на 2 части) монтирано чрез залепване
(монтиране чрез гумено уплътнение не се приема) и да отговаря на изискванията на Регламент
(ЕО) No 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 43; и/или еквивалент. Наличие на
електрически чистачки на предното стъкло с прекъсващо функциониране и автоматично
връщане в изходно положение. Наличие на система за измиване на предното стъкло, система за
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обдухване против замръзване и запотяване, отваряем страничен прозорец, отопление на
страничното стъкло до водача и предно крило на първа врата, което да предотвратява
запотяване и да осигурява видимост на водача към външните огледала, наличие на закачалка за
дрехи, наличие на радио с USB вход за включване и възпроизвеждане от външна памет или
друго устройство и озвучителна уредба със свързани към нея минимум 1 бр.
микрофон/аудиовход, 1 бр. висикоговорител в кабината и минимум 3 бр. високоговорители в
салона за пътници.
Осветление в салона за пътници: енергоспестяващо осветление (LED или еквивалетно) –
което да бъде на самостоятелни серии, като има задължителна осветеност на вратите.
Отопление: да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) No 661/2009 или Правило на ИКЕ
на ООН № 122 и/или еквивалент.
Вентилация: кабината за водача и пътническия салон да са със самостоятелна вентилация, на
покривът на автобуса да има не по-малко от 1 (един) брой люкове без заключващ механизъм за
аварийни случаи.
Климатизация: превозното средство (кабината за водача и пътническия салон) да е напълно
климатизирано.
Охлаждаща мощност – min 20 kW
Отоплителна мощност – min 20 kW
Климатичната система да има функция „отопление”.
Превозното средство да е напълно климатизирано и да осигурява достигане на зададената
температура до 30 минути при първоначално включване и да осигурява температура в салона
мин. плюс 15° С при външна температура минус 25° С.
Под: противохлъзгащо покритие (мин. 2 mm дебелина), позволяващо машинно почистване,
платформата да е плоска, със защита на външните ръбове от нараняване, цвят на пода - без бял
и черен.
Седалки: да отговарят на изискванията на Директива 74/408/ЕИО или Правило на ИКЕ на
ООН №80; и/или еквивалент, пластмасови с тапицерия, усилени с оребряване отдолу,
ергономични; да са устойчиви на износване, замърсяване и унищожаване, разположението да
позволява лесно почистване. Дизайнът и закрепването на седалките ще се уточни с
възложителя преди подписване на договора. Места за колички за трудноподвижни лица и за
детски колички срещу втората врата да са снабдени със стоп бутон за сигнал за спиране;
Двигател: гориво - дизелово; минимум 4 цилиндров с минимален работен обем на двигателя 3 800 куб см, минимална мощност - 150 kW, охлаждане - водно (с охлаждаща течност).
Екологично изискване: EURO VI, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 595/2009 и/или
еквивалент
Охлаждаща система: всички компоненти и материали (маркучи за свързване, резервоари за
охладителна течност и др.), които се използват в охладителната система да са от корозионно
устойчиви материали;
Горивна система: Дизелова с електронно регулиране на газта и с наличие на система за
отчитане разхода на гориво от електронния блок и с възможност за запалване при зимни
условия;
Резервоар: минимален обем 160 л.
Скоростна кутия: Автоматична, най-малко 6 скорости с вграден ретардер за забавяне на
движението, задействащ се при натискане на спирачния педал или ръчно от ръчка разположена
под волана, изход (тестов куплунг) на скоростната кутия за диагностика и поддръжка,
осигуряващ четене, запис и съхранение на информация.
Пневматична система: да е изградена от напълно некорозионни материали (пневматичните
маркучи, тръбите и др.), системата да притежава автоматичен сепаратор на конденз, наличие на
тестови изходи за проверка и поддръжка на пневматичната система;
Теглене (дърпане): наличие на теглич отпред и отзад за теглене от друго превозно средство,
съгласно изискванията за тегличите, определени в Регламент (ЕС) No 1005/2010 на Комисията
от 8 ноември 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) No 661/2009 или Директива 77/389/ЕИО
и/или еквивалент.
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Окачване: на въздушни възглавници с възможност за допълнително накланяне надясно в
спряло състояние (на спирките);
Кормилна уредба: да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) No 661/2009 или Правило
на ИКЕ на ООН № 79 и/или еквивалент с хидроусилвател.
Спирачна система: да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) No 661/2009 или Правило
на ИКЕ на ООН № 13 и/или еквивалент, пневматична с дискови спирачни механизми с
вътрешно въздушно охлаждане на всички колела с автоматично регулиране и датчици за
състоянието на накладките (с дискове на всички колела с автоматично регулиране), независима,
двуконтурни спирачни механизми, налични антиблокираща спирачна система и система за
контрол на теглителната сила, резервна (паркинг) спирачка, с възможност да задържа
превозното средство при наклон, наличие на алармен сигнал при движение на заден ход,
наличие на възможност (устройство) за ръчно отблокиране на спирачната система, всички
елементи на спирачната система да са корозионно устойчиви отвътре и отвън.
Устройства за осветяване и светлинна сигнализация: съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
No 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 48 и/или еквивалент, дневни светлини и предни
фарове за мъгла.
Електрическа система: работно напрежение: 24 V; 2 бр. акумулатори с мощност мин. 150 Ah,
прекъсвач на акумулаторите – ръчен, системата да позволява в предната част на пулта на
водача да се монтират (с прилежащото окабеляване) GPS приемо-предавателно устройство и
автоматизирана система за управление и контрол в честотен диапазон 300 - 500 MHZ, 12V, max
20А;
Гуми и колела: гумите да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) No 458/2011 на
Комисията от 12 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) No 661/2009 или на Правило на
ИКЕ на ООН No 54 и Правило на ИКЕ на ООН No 117и/или еквивалент.
- резервна гума - 1 бр. за всеки автобус (без да се носи в автобуса);
- джанти - стоманени;
Боя: тип подсилена срещу износване при машинно миене, един основен цвят (нюансът на цвета
се уточнява при сключване на договора, като се предвижда и брандиране).
Огледала: за обратно виждане или други устройства за непряко виждане: съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) No 661/2009 или Правило на ИКЕ на ООН № 46 или
Директива 2003/97/ЕО и/или еквивалент. Външни, клас II съгласно Директива 2003/97/ЕО:
A133от ляво и от дясно, с подгряванe;и/или еквивалент. Вътрешни огледала за наблюдение на
вратите и салона: едно монтирано отпред и по едно на задните врати, осигуряващи видимост на
водача към вратите и салона за пътници.
Информационни табла за указване на маршрути: електронни с възможност за изписване на
кирилица и латиница, осигуряващи информация отвън, както следва:
·
едно отпред (минимален размер на дисплея – 1600 mm х 170 mm) показващo
наименованието на маршрута и номера на линията
·
едно отстрани от дясно (минимален размер на дисплея – 900 mm х 170 mm),
показващo наименованието на маршрута и номера на линията. Таблото да е разположено така
че да не пречи на видимостта на пътниците в салона.
- осигуряващи информация от вътре – един брой информационен дисплей зад кабината
на водача така, че да се вижда удобно от целия салон, с възможност за показване на
информация за следващата спирка
Система за контрол, логистика и управление на автобуса: Да предоставя информация за
местоположение, скорост на движение, посока на движение, състояние на двигател, ниво на
гориво, намеса в горивната система, да включва: GPS устройство, SIM карта, уеб система за
наблюдение, софтуер, поддръжка.
Сигурност: (всички маркировки и надписи да са на български и английски езици)
мин. 1 (един) бр. прахов пожарогасител, мин. 6 kg, лесно достъпен и добре обозначен
(за всеки автобус);
- аварийните изходи да са добре обозначени и оборудвани с чукчета;
- предупредителен светлоотразителен триъгълник (за всеки автобус);
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- комплект за първа помощ (аптечка) - (за всеки автобус);
- обозначени най-малко 4 точки (лесно достъпни) за повдигане на автобуса;
- обезопасителни ограничители за колелата срещу неконтролируемо потегляне на
автобуса - 2 броя (за всеки автобус);
Допълнително оборудване: - Оборудване за поддръжка и диагностика на автобуса;
Инструкции и диаграми:
- Мащабни схеми с нанесени размери, компановка на салона и други технически данни
(мин. 1 комплект);
- Мащабни схеми на електрическото оборудване и пневматичните системи (мин. 1
комплект);
- Ръководство за експлоатация и ежедневно обслужване на български език (за всеки
автобус);
- Ръководство за периодично техническо обслужване (мин. 1 бр.);
- Пълен каталог за резервни части със съответните каталожни номера за поръчка (мин. 1
бр.);
Списък на най-бързо износващите се части, възли или агрегати - да се приложи списък на найбързо износващите се части, възли или агрегати, необходими при експлоатацията за
гаранционния пробег и в следващия пробег от 200000 км.
Обучение: Изпълнителят да проведе обучение на автобусните шофьори, обслужващ и сервизен
персонал, за правилното обслужване, експлоатация на автобусите. Обучението да се проведе до
1 седмица след доставката на всички автобусите или първата партида (ако ще се доставят на
партиди). Обучаваните трябва да придобият знания за използване на доставеното оборудване за
диагностика, софтуер и др., правилната експлоатация, поддръжка и обслужване на доставените
автобуси и всички системи в тях. Всички обучения да се провеждат на български език. Общ
брой служители на Възложителя, подлежащи на обучение: Водачи на автобуси: 40 бр.;
Обслужващ и сервизен персонал: 10 бр.
Сервиз: Изпълнителят трябва да разполага с оторизиран сервиз за обслужване на автобуси
категория М3, клас І за комплексно гаранционно поддържане на автобусите, които ще доставят
или да оторизира сервиз с капацитет за обслужване минимум 5 бр. автобуси категория М3, клас
І за комплексно гаранционно поддържане на доставените автобуси и/или еквивалент.
Забележки:
Към техническото предложение се добавят и следните документи: и/или еквивалент
1. Сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, заедно с
информационния пакет, издадени от компетентен орган по одобряване, в съответствие с
Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 2009 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за одобряване на типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета; и/или еквивалент
2. Сертификат за ЕО одобряване на типа по Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията от
25 май 2011 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 или Съобщението
по Правило на ИКЕ на ООН № 49 заедно с информационния пакет към тях; и/или еквивалент
3. За показател ""Специфичен разход на гориво"" - Попълва се стойността посочена в т.
1.4.2 от добавката към допълнение 5 или в точки 1.4.2 от добавката към допълнение 7 към
приложение I към Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията или съответната точка от
съобщението по приложения 2 на Правило на ИКЕ на ООН № 49.; и/или еквивалент
4. За показател ""Обем на двигателя"" - Попълва се стойността, посочена в т. 3.2.1.3 от
приложение I на Директива 2007/46/ЕО или в т. 3.2.1.3 от раздел А на част I от приложение III
на Директива 2007/46/ЕО.; и/или еквивалент
5. За показател ""Максимална полезна мощност"" - Попълва се стойността, посочена в т.
3.2.1.8 от приложение I на Директива 2007/46/ЕО или в т. 3.2.1.8 от раздел А на част I от
приложение III на Директива 2007/46/ЕО; и/или еквивалент
6. За показател ""Технически допустима максимална маса"" - Попълва се стойността,
посочена в т. 2.8 от приложение III на Директива 2007/46/ЕО или в т. 2.8 от раздел А на част I
от приложение III на Директива 2007/46/ЕО; и/или еквивалент
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7. Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен живот на предлаганите
автобуси (SORT 2 - ""easy urban"") и/или еквивалент"
Важно!!! При посочване на сертификати, стандарти, марки, модели или други подобни в
техническата спецификация, следва навсякъде да се чете с „или еквивалент“.
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РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско
или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на
държавата, в която то е установено, което отговаря на условията, посочени в Закона за
обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за за
обществената поръчка. Всеки участник има право да представи само една оферта за участие.
Не се допуска представяне на варианти на офертата.
2. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на
възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на
договор.
А. Изисквания за лично състояние:
3. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, за който е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП,
изброени както следва:
3.1) Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а –
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
3.2) Участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по
т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3.3) Участникът 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 съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
3.4). е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
3.5). е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
3.6) 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;
3.7.) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по т. 2.1, 2.2. и 2.7. се отнасят за лицата, които представляват участника или
кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в
който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията
се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
В горепосочените случаи, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие,
основанията по т. 2.1, 2.2. и 2.7. се отнасят и за това физическо лице.

10

4. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:
а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
 предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
 правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП;
в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;
г/ участници, които са свързани лица;
д/ участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за
представяне, включително за форма, начин и срок;
е/ 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 (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице
условията по чл. 4 от закона;
ж/ Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
з/ участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) - свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
УТОЧНЕНИЕ: 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:
1. 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;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. 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;
4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на
труда.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата
надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.
В зависимост от установеното основание по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Участникът, избран за
изпълнител преди подписване на договора трябва да представи следните документи, за да
докаже липсата на основания за отстраняване:
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелствата 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;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от
органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато в удостоверението се
съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за
нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, Участникът представя и декларация, че нарушението не
е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.
Когато Участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
посочения/те документ/и, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на
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държавата, в която Участникът е установен. Когато в съответната държава не се издава/т
документ/и за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички
обстоятелства, Участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение,
съгласно законодателството на съответната държава. В случай че декларацията няма правно
значение, Участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в
съответната държава.
На основание чл. 67, ал. 8 от ЗОП Възложителят няма право да изисква документи,
до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат
осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите
членки.
5. Отстраняването на участниците се извършва съобразно изискванията на чл. 57 от ЗОП.
6. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от
ЗОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се
попълва в следните части на ЕЕДОП:
а) Част ІІІ, Буква „А: Основания, свързани с наказателни присъди“ Участникът предоставя
информация относно присъди за следните престъпления:
а.1) Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
а.2) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
а.3) Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
а.4) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
а.5) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и
по чл. 108а, ал. 2 от НК;
а.6) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК;
б) Част ІІІ, Буква „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“
Участникът предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194 – 208,
чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 260 и чл. 352- 353е от НК и за престъпления, аналогични
на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП в друга държава членка или трета страна.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП
се попълва в Част ІІІ, Буква „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски“ от ЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4 – 7 от
ЗОП се попълва в Част ІІІ, Буква „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на
интереси или професионално нарушение“ от ЕЕДОП.
Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по
отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише
само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за
достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
7. Други основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателство.
7.1) Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат
самостоятелни Участници в една и съща процедура;
„Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
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§ 1, т. 13 "Свързани лица" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
§ 1, т. 14 "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.
7.2) На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително
и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим - чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);
7.3) Забраната по предходната буква не се прилага, когато дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както
и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение,
гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от Закон за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици - за дейностите, за които се прилага споразумението - изключенията по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
Информация относно липсата или наличието на посочените обстоятелства,
представляващи основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателство се
попълва в Част ІІІ, Буква „Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени
в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“ от
ЕЕДОП.
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване
на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или от узнаване на обстоятелството, че Участникът е
свързано лице с друг Участник в същата процедура.
8. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице
основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от
физически и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за
всеки член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на
сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП) участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в
3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
9. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 от
ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да има
предвид, че основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.
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10. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Когато мерките за
доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се
описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства
за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
11. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще
изпълняват, и за тях да не са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП за отстраняване от
процедурата.
12. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката
изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по
чл. 66, ал. 2 от ЗОП поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за
обществена поръчка.
13. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната по чл. 66,
ал. 5 от ЗОП доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на
обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на
договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от
договора за подизпълнение.
14. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. Замяна или включване на
подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по
изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно условията на чл.
66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя
на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които
доказват изпълнението на условията на чл. 66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото
сключване.
Б. Критерии за подбор:
1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на
професионална дейност.
2. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние:
Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние.
3.

Минимални изисквания към техническите и професионални способности
Минимално изискване

Документ, с който се доказва

1. Участниците трябва да имат опит в
изпълнението на доставки, идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните три години,
минимум една доставка сходна с предмета на
настоящата поръчка, считано от датата на
подаване на офертата, с общ обем минимум 7
(седем) броя автобуси.
Под „сходни“ следва да се разбира: Доставка
на
новопроизведени
автобуси
и/или

Участникът попълва поле 1б) от раздел
В: Технически и професионални
способности в Част IV: Критерии за
подбор ЕЕДОП.
Поставеното изискване се доказва с
документа по чл. 64, ал.1, т. 2 ЗОП Списък на доставките, които са
идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на
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новопроизведени моторни транспортни средства
за превоз на пътници.

стойностите, датите и получателите,
заедно с документи, които доказват
извършената доставка. Участникът,
определен за изпълнител, представя
документите преди сключване на
договор за обществена поръчка.
При
подаване
на
оферта
участниците
попълват
само
съответния раздел в ЕЕДОП.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители,
посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от
поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в
офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети
лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на
трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в
офертата документи за поетите от третите лица задължения.
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие
или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното
провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и
професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да
води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.
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 и професионалните способности. По
отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на
поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще
участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
В. Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор:
1. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП). В него се
предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните
бази данни или публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните
обстоятелства или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация;
2. Когато изискванията по буква „А“ (виж Изисквания за лично състояние) се отнасят за
повече от едно лице, всички лица подписват с електронен подпис един и същи еЕЕДОП.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по буква
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„А“ се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някое от лицата. Когато се подава
повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само
в еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от лице, което може самостоятелно да представлява
съответния стопански субект.
3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от
всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства,
относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.
4. Когато участник е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители трябва да
представи отделен еЕЕДОП, попълнен от всяко от тези лица.
5. Възложителят може да изиска по всяко време от участниците доказателства във връзка
със заявените от тях в еЕЕДОП обстоятелства. Възложителят може да не приеме представено
доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което
има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
6. Удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти:
6.1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на
съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за
регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от
сертифициращ орган, при условие, че по този начин може да се удостовери изпълнението на
съответните изисквания. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от
органи, установени в други държави членки.
6.2. Възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на
социалноосигурителните вноски и данъци, независимо от представеното от участника
удостоверение за регистрация в официален списък на одобрените стопански субекти.
7. Допълнителни указания при попълване на ЕЕДОП
В част ІІ, Раздел А от ЕЕДОП, 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 обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част ІІ, раздел А
от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/консорциум/друга), като в
този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки 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.
8. Разяснения:
Разяснения по условията на процедурата се искат от възложителя и предоставят при
условията на чл. 33 от ЗОП.
РАЗДЕЛ IV. ПОДАВАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва, като
подаде оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
2. За участие в процедурата, участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в обявлението и в
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документацията за обществената поръчка. Неспазването на тези изисквания води до
отстраняване на участника от участие в процедурата.
3. Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта. Не
се допуска представяне на варианти на офертата.
4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да представя самостоятелно оферта.
5. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
7. Офертата се подава на български език в един оригинал.
8. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.
9. Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, или
надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за
упълномощаване – в оригинал.
10. Офертите се подават на следния адрес: Община Враца, гр. Враца, бул. „Мито
Орозов“, № 135, до датата и часа, посочени в обявлението. За час на получаване се приема
часът, отбелязан при издаване на входящ номер.
11. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
12. Офертата се подава от участника, или от упълномощен от него представител - лично
или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса,
посочен от възложителя.
13. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна
разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че
да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за
подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за
участника.
14. Офертата се представя 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 обществената поръчката и обособената позиция, за която участникът подава оферта.
15. Съдържанието на опаковката включва заявление и оферта. Заявлението включва:
15.1. Опис на представените документи;
15.2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за
участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на
възложителя - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за
всеки подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъдат ангажиран в
изпълнението на поръчката.
Важно!!!!: Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с §29, т. 5, б. „а“ от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗОП, считано от 1 април 2018 г. Единният европейски документ
за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид (еЕЕДОП). Тъй като
посоченият в обявлението за поръчката краен срок за подаване на оферти е след 01.04.2018 г.,
участниците в настоящата процедура следва да представят ЕЕДОП в електронен вид.
Възложителят е подготвил еЕЕДОП в XML и PDF формат (espd-request) – публикувани
на Профила на купувача към електронната преписка на настоящата обществена поръчка.
Файлът в PDF формат е удобен за преглед, а този във формат XML е подходящ за
компютърна
обработка.
Системата
е
достъпна
директно
на
адрес
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf, както и чрез Портала за
обществени поръчки на АОП, секция РОП и е-услуги/Електронни услуги на Европейската
комисия.
Важно: Когато задължените лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, в съответствие с чл. 40 от
ППЗОП, са повече от едно в Раздел ІІ, б. „Б“ Информация за представителите на
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икономическия оператор се избира бутон „+“ и се попълват толкова раздели, колкото са
задължените лица и всяко от тези лица подписва еЕЕДОП. Същевременно няма пречка всяко
от задължените лица да подпише и представи отделен еЕЕДОП, независимо, че декларираните
обстоятелства са едни и същи.
Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данните, поради
което еЕЕДОП в XML и/или PDF формат винаги трябва да се запазва и съхранява локално на
компютъра на потребителя.
Представяне на еЕЕДОП в офертата:
Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител (надписан с наименованието на
участника) към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и
подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви
печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се
препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. В случаите, когато
ЕЕДОП е качен на интернет адрес участниците следва да представят оптичен носител,
съдържащ интернет адреса/адреси, към който се препраща.
еЕЕДОП се представя за участника, а когато е приложимо – 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.
Подаването на еЕЕДОП за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката се счита за съгласие за участие в процедурата.
15.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо;
15.4. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. При участник –
обединение, което не е юридическо лице - копие от документ по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, от
който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
15.5. Офертата включва:
Техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя.
в) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е
приложимо – Образец № 4;
г) други документи, касаещи изпълнението на поръчката, по преценка на участника.
15.6. Ценово предложение, попълнено съобразно Приложение № 5, приложено в
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в
опаковката.
РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Офертите на участниците, отговарящи на изискванията на Възложителя ще бъдат
оценявани по критерий икономически най-изгодна оферта въз основа на „най-ниска цена“.
Класирането на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се
класира офертата с най-ниска обща предложена цена.
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При еднаква предложена „най-ниска цена“ от двама или повече участници, комисията
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място
оферти съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ VI. ГАРАНЦИИ
Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на обществената
поръчка, следва да представи гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на
5% (пет процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка.
Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:
(1) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
(2) банкова гаранция; или
(3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя.
Изисквания по отношение на гаранциите
Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова
сметка на Възложителя:
Титуляр: “Тролейбусен транспорт – Враца“ ЕООД
Банка: Първа Инвестиционна банка
IBAN: BG44FINV91501017081388
BIC: FINVBGSF
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;
Когато избраният Изпълнител представя банкова гаранция, се представя оригиналът й,
като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема и покрива 100 % (сто процента) от
стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на
Договора, плюс 60 (шестдесет) дни.
В случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо
поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените
възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови
разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на
гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 60 (шестдесет) дни.
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.
застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при пълно или частично
неизпълнение на договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата
отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и
поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко
изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание
за това, са за сметка на Изпълнителя. .
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за обезпечаване
изпълнението на договора се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
РАЗДЕЛ VII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ
1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците
за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, ППЗОП,
обявлението и документацията за обществената поръчка.
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2. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за
обществената поръчка валидни са записите в документа с по-висок приоритет, съобразно
изброяването в предходната точка.
3. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата
процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация между Възложителя
и заинтересованите лица/участници се извършва с електронни средства за комуникация.
Когато не се използват електронни средства за комуникация обменът на информация се
осъществява чрез пощенска или друга подходяща курирерска услуга или комбинация от тях и
електронни средства.
УТОЧНЕНИЕ: Избраният начин на комуникация трябва да позволява удостоверяване на
датата на получаване на информацията.
4. Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 ЗОП в тридневен срок от
издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на
купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията.
Решенията се изпращат:

на адрес, посочен от участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен
подпис, или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

по факс;
Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 4 погоре, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята
за връчено от датата на публикуване на съобщението.
При промяна в посочения адрес и факс участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и
четири) часа надлежно да уведомят възложителя.
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Приложение № 1
ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
на ……………………………………..……………………………………..
(посочва се наименованието на Участника)
Със седалище и адрес на управление: ……………………….БУЛСТАТ/ЕИК …………………..
Представлявано от….…………………………… в качеството му на ……………………………..
За участие в открита процедура с предмет: ……………………………………………………..
Пор
№

Съдържание

Опис на
документите
(вид, брой страници,
оригинал или копие)

1Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки
1.

2

3.

(еЕЕДОП) за участника/за всеки участник в обединение, което не е
юридическо лице/за всеки подизпълнител/за всяко лице, чиито
ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на договора
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 и дейностите, които ще изпълнява
всеки член на обединението, когато е приложимо
1Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност,
когато е приложимо;

2Техническо предложение (Приложение № 3), което съдържа:
2Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата,
4.
5.
6.
7.

не е законният представител на участника
2Декларация, че са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд (Приложение
№ 4)
5Други документи, касаещи изпълнението на поръчката, по преценка
на участника
Ценовото предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагани ценови параметри” (Приложение № 5)

Подпис:
Дата
Име и фамилия
Длъжност
Наименование на участника

…………./ …………. / ……………
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Приложение № 2
Възложителят е подготвил еЕЕДОП в XML и PDF формат (espd-request) – публикувани на
Профила на купувача към електронната преписка на настоящата обществена поръчка.
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Приложение № 3

ТЕХНИЧ ЕСКО П РЕДЛОЖ ЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
……………………………………………………….
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за обществената поръчка чрез открита процедура с
посочения по-горе предмет.
Ние, ……………………………………………………………......................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ................................, представляван от ………..................................
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с
Техническата спецификация.
1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение,
Ви представяме:
1.1. Срок за изпълнение на доставката, считано от датата на получаване на възлагателното
писмо от Възложителя е ………………………. календарни дни.
1.2. Декларираме, че оферираните автобуси са новопроизведени в серийно производство
(неограничена серия), един модел и марка.
2. Оферираме следните гаранционни срокове:
2.1. Гаранционен срок за автобусите - …………….месеца или …………… км. пробег;
2.2. Гаранционен срок за силовите агрегати - ………. .. …………месеца;
2.3. Гаранционен срок за антикорозионното покритие и хидроизолацията - ……… месеца.
3. Гарантирани максимални срокове при гаранционното обслужване по части и агрегати,
както следва:
3.1. до ……….. часа за системите на автобуса;
3.2. до ………… календарни дни за шаси, преден и заден мост;
3.3. до ………… календарни дни за двигател и скоростна кутия.
4. Ще осигурим следгаранционно поддържане и резервни части: до ………. години след
изтичане на гаранционния срок.
5.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно
съответствие с гореописаното предложение и Техническата спецификация

Забележка: Участникът следва да посочи гаранционни срокове, които са не по-малки от
минималните, посочени в техническата спецификация. Участник, който не се съобрази с
посочените минимални гаранционни срокове ще бъде отстранен от участие. Предложеният
допълнителен гаранционен срок следва да е съобразен с реалните възможности на участника капацитет и кадрова обезпеченост, за поддръжка на автобусите, основните им агрегати и
системи в рамките на посочения период от време.
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6. Специфичен разход на гориво1: ............................................................................. g/kWh
7. Обем на двигателя2: .................................................................................................. dm3
8. Технически допустима максимална маса3: .................................................................. t
9. Задължаваме се да извършим за наша сметка предварително обучение на персонала на
Възложителя, а именно: водачи – 40 /четиридесет/ души; Обслужващ и сервизен персонал: 10
души. Обучението ще се проведе до 1 седмица след доставката на всички автобусите или
първата партида (ако ще се доставят на партиди).
10. Декларираме, че при доставката, автобусите ще бъдат придружени с необходимите
принадлежности и техническа документация за правилната им експлоатация, съгласно
техническата спецификация.
11. Запознати сме и приемаме, че гаранционният срок обхваща всички материални
дефекти на компоненти за целия автобус и силовото предаване, които не са консумативи,
необходими за поддръжка по нормално износване на автобуса. Ако дадена част прояви дефект
в рамките на договорения период за гаранция при материални дефекти, същата ще бъде
подменена за сметка на Изпълнителя в рамките на гарантираните максимални срокове при
гаранционното обслужване по части и агрегати.
12. Запознати сме и приемаме, че частите, които Възложителят приема за консумативи,
необходими за поддръжка по нормално износване на автобуса, изключени от обхвата на
гаранцията са: Филтри и филтърни елементи от всякакъв вид; Пера на чистачки; Дискове на
спирачки; Спирачни накладки; Охлаждащи, хидравлични и други течности; Хладилен агент;
Масла, смазочни течности; Греси, уплътнения; Ремъци; Лампи, крушки, електрически крушки
и Гуми.
Забележка: Към настоящото Предложение за изпълнение, прилагаме Документ,
описващ пълните условията и обхвата на гаранцията.
13. Декларираме, че ще осигурим/посочим към датата на подписване на договора,
ползването на оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България с
необходимия капацитет и кадрова обезпеченост за комплексно гаранционно поддържане на
превозните средства, включително и за ремонт на основните им агрегати и системи, както и на
всички части на автобусите, които попадат в обхвата на гаранцията. Задължени сме и
гарантираме, че оторизираният от производителя сервиз разполага с необходимия брой
технически лица, които да могат реално да извършват комплексното гаранционно поддържане
на автобусите, включително ремонта на основните им агрегати и системи, както и на всички
части на автобусите, които попадат в обхвата на гаранцията. Всички разходи по отстраняването
на гаранционни повреди и/или Сервизното обслужване обвързано с гаранционния срок, както и
съответното транспортиране на автобуса/ите от местоположението му/им при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
до сервиз и обратно по време на предложения гаранционен срок са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
14. Всички такси и разноски по прехвърляне на собствеността на превозните средства, са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
15. Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:
Предложение на Участника /попълва се във всяка една графа с конкретни
параметри, включително марка и модел/
1
Тип на превозното средство:
1.1.
1

2

3

Марка, модел

Попълва се стойността посочена в т. 1.4.2 от добавката към допълнение 5 или в точки 1.4.2 от добавката към допълнение 7
към приложение I към Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията или съответната точка от съобщението по приложения 2 на
Правило на ИКЕ на ООН № 49.
Попълва се стойността, посочена в т. 3.2.1.3 от приложение I на Директива 2007/46/ЕО или в т. 3.2.1.3 от раздел А на част I
от приложение III на Директива 2007/46/ЕО.
Попълва се стойността, посочена в т. 2.8 от приложение III на Директива 2007/46/ЕО или в т. 2.8 от раздел А на част I от
приложение III на Директива 2007/46/ЕО.
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Схема на компановката:
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Габарити в mm:
Дължина:
Ширина:
Височина:
Брой оси:
Тегло: (с макс. товар) в kg.:
Каросерия:
Височина на пода:
Седящи места (без шофьора):
Общ брой места (седящи и правостоящи):
Обособено място за колички за трудно подвижни лица и за детски
колички:
Врати за пътници:
Дръжки:
Прозорци:
Кабина за водача:
Осветление в салона за пътници:
Отопление:
Вентилация:
Климатизация:

18

Охлаждаща мощност:
Отоплителна мощност:

19
20
21
22

Под:
Седалки:
Двигател:
Охлаждаща система:
24

23
24
25
26
27
28
29
30

Горивна система:
Резервоар:
Скоростна кутия:
Пневматична система:
Теглене (дърпане):
Окачване:
Кормилна уредба:
Спирачна система:
Електрическа система:

31
32
33
34
35
36.
37.
38.

Гуми и колела:
Боя:
Огледала:
Информационни табла за указване на маршрути:
Система за контрол, логистика и управление на автобуса:
Сигурност:
Допълнително оборудване:

Срокът на валидност на това предложение е 180 календарни дни, считано от крайния
срок за получаване на офертите.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Сертификат за ЕО одобряване на типа на превозно средство, заедно с
информационния пакет, издадени от компетентен орган по одобряване, в съответствие с
Директива 2007/46/ЕО или Наредба № 60 от 2009 г. на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за одобряване на типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета; и/или еквивалент
2. Сертификат за ЕО одобряване на типа по Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията от
25 май 2011 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 или Съобщението
по Правило на ИКЕ на ООН № 49 заедно с информационния пакет към тях; и/или еквивалент
3. За показател "Специфичен разход на гориво" - Попълва се стойността посочена в т.
1.4.2 от добавката към допълнение 5 или в точки 1.4.2 от добавката към допълнение 7 към
приложение I към Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията или съответната точка от
съобщението по приложения 2 на Правило на ИКЕ на ООН № 49.; и/или еквивалент
4. За показател "Обем на двигателя" - Попълва се стойността, посочена в т. 3.2.1.3 от
приложение I на Директива 2007/46/ЕО или в т. 3.2.1.3 от раздел А на част I от приложение III
на Директива 2007/46/ЕО.; и/или еквивалент
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5. За показател ""Максимална полезна мощност"" - Попълва се стойността, посочена в т.
3.2.1.8 от приложение I на Директива 2007/46/ЕО или в т. 3.2.1.8 от раздел А на част I от
приложение III на Директива 2007/46/ЕО; и/или еквивалент
6. За показател "Технически допустима максимална маса" - Попълва се стойността,
посочена в т. 2.8 от приложение III на Директива 2007/46/ЕО или в т. 2.8 от раздел А на част I
от приложение III на Директива 2007/46/ЕО; и/или еквивалент
7. Енергийни и емисионни разходи за целия експлоатационен живот на предлаганите
автобуси (SORT 2 - "easy urban") и/или еквивалент".
8. Списък на най-бързо износващите се части, възли или агрегати.
Дата: ….....................

…………………………..
(подпис)
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Приложение № 3-1
към Предложение за изпълнение (Образец № 3)
От участник -......……………………………………………..………………………………..……
(посочва се наименованието на участника)

ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА
ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„……………………………………………“
Във връзка с прилагането на чл. 71, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, относно
прилагането на Директива 2009/33/ЕО за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни
превозни средства, участниците задължително предоставят като неразделна част от
„Предложение за изпълнение”, изчислени енергийните и емисионни разходи (CO2;NOx;PM и
NMHC) в евро.

№

показатели за 1 км
пробег

стойност на
показателя

енергийно
цена на енергия
съдържание на
или емисии
природния газ (B)

енергийни и
емисионни разходи
през целия
експлоатационен
живот (€)

(A) - разход на
природен газ
1.
(Nm3/km)
A =____ Nm3/km
36 MJ/ Nm 3
0.7 €/Nm3
ЕР = _______
(съгласно условия за
изпитване SORT 2)
количество емисии
на въглероден
2.
_____ kg/km
0,035 €/kg
двуокис (CO2) в
(kg/km)
количество емисии
3. на азотни окиси
______ g/km
0,0044 €/g
(NOx) в (g/km)
ЕмР = _______
количество на
емисии на
4.
неметанови
______ g/km
0,001 €/g
въглеводороди
(NMHC) в (g/km)
количество на
5. прахови частици
______ g/km
0,087 €/g
(PM) в (g/km)
Забележка: SORT 2 - разхода на гориво l/km, определен съгласно условията и
тестовете за работни цикли (SORT), разработени от Международния съюз за обществен
транспорт (UITP). В конкретния случай участниците трябва да представят резултатите за
разход на гориво след тестове съгласно SORT 2.
Енергийните разходи на n-тия участник се изчисляват по следната формула:
ЕР = A x B x C x D/B
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ЕР = разход на гориво (Nm3/km) x 36 (MJ/ Nm3 ) x 800 000 (km) x (0.7 (€ / Nm3) / 36 (MJ/ Nm3) ),
където:
А - разход на гориво (Nm3/km) за автобусите предложени от участника;
B = 36 (MJ/ Nm3) - енергийното съдържание на природния газ;
C = 800 000(km) - пробегът на превозното средство през целия му експлоатационен живот;
D = 0.7 (€ / Nm3) - цена на 1 нормален кубичен метър природен газ;
0,7 (€ / Nm3) / 36 (MJ/ Nm3) е цената на енергията (€/MJ);
При следните установени от възложителя параметри:
- Осреднен брой пътници в автобуса – 42 % от общия брой на пътниците.
Емисионните разходи на n-тия участник се изчисляват по следната формула:
ЕмР = C x (CO2 x 0,035 €/kg + NOx x 0,0044 €/g + NMHC x 0,001 €/g + PM x 0,087 €/g), където:
C = 800 000 (km) - пробег на превозното средство през целия му експлоатационен живот;
CO2 - количество емисии въглероден двуокис (CO2) – за автобусите предложени от участника;
0.035 € / kg – цена на емисиите от въглероден двуокис CO2
NOx - количество емисии азотни окиси (NOx) за автобусите предложени от участника;
0,0044 € / g - цена на емисиите от азотни окиси NOx
NMHC - количество неметанови въглеводороди (NMHC) за автобусите предложени от
участника;
0,001 € / g - цена на емисиите от неметанови въглеводороди - NMHC
PM - количество прахови частици (PM) за автобусите предложени от участника;
0,087 € / g - цена на емисиите от прахови частици – PM;
Забележка: За улеснение на участниците са представени следните зависимости при
природния газ:
1 Nm3 = 4 l = 0.71 kg ;
1 kg = 5.6 l = 1.4 Nm3

Забележка: Резултатите от всички изчисления по всеки един
показател се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.
Преизчисляването на емисиите от грам на киловатчас (g/kWh) в грам на километър (g/km)
се извършва, съгласно Методиката на Международния съюз за обществен транспорт (UITP), по
следната формула:
Специфичен разход на гориво в Nm3/kWh (нормални кубични метри на киловатчас) – FC Nm3/kWh
се изчислява по следната формула:
FC Nm3/kWh = FCg/kWh / (SMcng x 1 000)
където:
 FCg/kWh е специфичния разход на гориво в грам на киловатчас (g/kWh), посочен в т. 5
от Предложението за изпълнение на съответния участник;
 SMcng е специфичната маса на природния газ – 0,75.
Коефициентът за преизчисляване на емисиите от грам на киловатчас (g/kWh) в грам на
километър (g/km) – Cconv_emm на съответния участник се изчислява по следната формула:
Cconv_emm = A / FC Nm3/kWh
където:
 A е разходът на гориво в нормални кубични метри на километър (Nm3/km) от
изпитването по SORT2, на съответния участник, определен съгласно условията и
тестовете за работни цикли (SORT), разработени от Международния съюз за
обществен транспорт (UITP);
 FC Nm3/kWh е специфичния разход на гориво в нормални кубични метри на киловатчас
(Nm3/kWh) на съответния участник, изчислен както е показано по-горе;
Забележка: За доказване на стойностите на показателите, попълнени в таблицата,
като неразделна част от направените изчисления, участниците трябва да представят копия
на сертификати или протоколи с резултати от проведени тестове според SORT, доказващи
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стойността на посочения разход на гориво за предлаганото от тях превозно средство или за
еквивалентно такова (със серия двигател или еквивалентна, от същия тип или еквивалентен;
със същата марка и модел скоростна кутия или еквивалентна; със същия размер на гумите),
сертификати за ЕО типово одобрение и/или др. официални документи, от които да са видни
посочените в таблицата стойности за разход на гориво, количествата CO 2, NOx, NMHC и
PM. Сертификатите и/или протоколите, доказващи посочения разход на гориво, както и
сертификатите за ЕО типово одобрение трябва да са издадени от страни членки на ЕС.
Когато участниците предоставят информация от производителя за разхода на гориво
на предлаганото превозно средство или за еквивалентно такова (със серия двигател или
еквивалентна, от същия тип или еквивалентен; със същата марка и модел скоростна кутия
или еквивалентна; със същия размер на гумите) те представят официални документи от
производителя, в които са описани подробно техническите условия и методи на изчисление на
разхода на гориво.
Приложения: копия на сертификати, протоколи от проведени тестове, сертификати за
ЕО типово одобрение, официални документи от производителя или др. документи, доказващи
данните, посочени в таблицата.

………………2019 г.
(дата и място)

Подпис..................................................
(име, длъжност и печат)
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Приложение № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
в открита процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„...............................................................................................................................”,
(изписва се предмета на поръчката)

От ……………………………………………………………………………………….
(наименование на участника)
с ЕИК/БУЛСТАТ/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е
приложимо): ……………………………………………………………………..
представлявано от ………………………………………………………………………
(трите имена)
в качеството му на ………………………………………………………………………
(длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и
закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

………………2019 г.
(дата и място)

Подпис..................................................
(име, длъжност и печат)
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Приложение № 5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
.....................................................................................................
(пълно наименование)
Участник в процедура по възлагане на обществена поръчка, възлагана чрез окрита
процедура с предмет: ………………………………………………
След като се запознахме с условията за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: ………………………….., представям следното ценово
предложение за изпълнение на обществената поръчка:
Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е
……………………. лв., (словом…………………… лева) без ДДС, и …………………… лв.
(словом …………………… лева) с начислен ДДС, формирана както следва:

№

Артикул

Брой

Единична
стойност
(лв. без ДДС)

Общо = Брой
Х Единична
стойност
(лв. без ДДС)

1
….
Забележки:
 Задължително е предлагането на единична цена, с точност до вторият знак след
десетичната запетая. При липса на посочена единична или обща цена, участникът ще бъде
отстранен от участие. В цената са включени всички възможни разходи за извършване на
поръчката.
 Съгласни сме разплащането да се извърши съгласно условията на проекто-договора.
 Съгласни сме ако бъдем определени за изпълнител на поръчката, да запазим без
промяна предложените цени в ценовото предложение;
 Участникът носи отговорността за грешки или пропуски в изчисляването на
предлаганите от него цени.
Срокът на валидност на това предложение е 180 календарни дни, считано от крайния срок
за получаване на офертите.

Дата: .....................
гр. ...........................

Подпис: ....................................
(име, длъжност, печат)
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Приложение № 5
Проект!
ДОГОВОР
Днес, ………………..... г., в гр. Враца, между:
……………… със седалище и адрес на управление: гр. ……….., „……………” № ……..,
ЕИК ……….., представлявана от ………….. – …………, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна
и
„…………………………….“ ……., със седалище и адрес на управление: гр. ……………,
ул.
„……………………….”
……..,
ЕИК
……………….,
представлявано
от
…………………………, в качеството му на Управител/Изпълнителен директор, наричано за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
и
ОТП ЛИЗИНГ ЕООД, ЕИК 131391369, със седалище и адрес на управление гр. София,
бул. “Александър Стамболийски” №73, представлявано от Управителя -Борислав Маргаритов
Петков, наричано по-долу ФИНАНСИРАЩ
на основание чл. 112 от ЗОП, в резултат на проведена открита процедура, се сключи
настоящият договор за възлагане на обществена поръчка
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
доставка и гаранционно обслужване на 14 /четиринадесет/ броя автобуси, съгласно
Техническата спецификация на Възложителя, и детайлно описани в Предложението за
изпълнение и Ценовото предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от Договора и в
съответствие с изискванията на настоящия Договор. Предметът на настоящия Договор включва
и задължение за Изпълнителя да регистрира автобусите в КАТ от името на Финансиращия и за
сметка на Възложителя.
(2) Видът, техническите данни и характеристики на автобусите, които следва да достави
Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя и в
Предложението за изпълнение на изпълнителя, представляващи неразделна част от настоящия
Договор.
(3) Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно обслужване на доставените
автобуси в рамките на гаранционните срокове, както и сервизно обслужване в рамките на
първите ………. месеца или …………. км. (което от двете събития настъпи първо).
Материалите, консумативите, дейностите и условията на сервизното обслужване са описани в
Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.
(4) Настоящият договор е без осигурено финансиране и се сключва под условие, че
Възложителят ще получи целево или друго финансиране за изпълнението му, като в посочения
смисъл, съгласно разпоредбата на чл. 114 от ЗОП, се предвижда клауза за отложено
изпълнение.
II.

ЦЕНА ПО ДОГОВОРА И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на
Изпълнителя обща цена в размер на ..................... лв. /…………….........……………/ без ДДС или
..................... лв. / …………….........……………/ с включен ДДС, съгласно Ценовото
предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия Договор.
(2) Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като: разходите за
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придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху автобусите на
Възложителя; за доставка на автобусите, за транспортиране на автобусите до мястото за
доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса), както и разходите за отстраняване от
Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на
Възложителя и покрити от гаранционните условия на Изпълнителя.
(3) Предметът на настоящия Договор, включително посочената цена не включва
извършването от Изпълнителя на разходи за сервизно обслужване за автобусите, след първите
……….. месеца или ………… км. /което от двете събития настъпи първо/ по време на
гаранционния срок, които са за сметка и се организират от Възложителя. Възложителят
потвърждава, че е запознат с факта, че гаранционното обслужване в срока по гаранцията и
съгласно правилата на производителя, посочени в /……………. – посочва се документа/ е
необходимо условие за валидността на гаранцията на производителя за недостатъци, повреди и
дефекти през гаранционния срок.
(4) Посочената в настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за срока на
действието му.
Чл. 3 (1) Плащането се извършва в български лева, с платежно нареждане по следната банкова
сметка, посочена от Изпълнителя:
IBAN …………………………
BIC ………………………….
Банка …………………
Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя за всяка последваща промяна
на банковата му сметка в срок до 3/три/ дни считано от момента на промяната. В случай, че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащането, по посочената в
настоящия член банкова сметка е надлежно извършено.
(2) Плащането се извършва при доставка на съответния брой заявени и доставени брой
превозни средства, след подписване на протоколите по чл. 6 ал. 3 или 5 и след регистрирането
на автобусите в КАТ и подписване на протокол за регистрация по чл. 6, ал. 10 от настоящия
договор и представени документи удостоверяващи съответствието на доставените автобуси,
гаранционни карти, инструкции и други съпътстващи документи и оригинална фактура
(3) За дата, на която са извършени плащанията, се счита датата на заверяване на банковата
сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.
Чл. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при съставянето и издаването на
разходооправдателни документи по настоящия договор да включват текст „……………...”.
Чл. 4а (1) Страните приемат и се съгласяват, че при условията на настоящия договор и
на основание чл.102 от ЗЗД, Финансиращият замества Възложителя по отношение на
задължението му за заплащане на уговореното възнаграждение, като декларира, че е напълно
запознат с условията на този договор, както и че приема да заплати уговореното
възнаграждение.
(2) Финансиращият е задължен спрямо Изпълнителя единствено за заплащането на
уговорената продажна цена. Правото на собственост върху обекта предмет на договора за
покупко-продажба се прехвърля на Финансиращия и всички документи удостоверяващи
плащания или право на собственост (вкл.фактури) се издават на името на Финансиращия. Ако
Възложителят и извършвал авансови плащания от цената направо към Изпълнителя, в
отношенията между страните по този договор тези плащания ще се считат за извършени от
Финансиращия на Изпълнителя.
(3) Всички задължения и дължимо съдействие от Възложителя свързани с изпълнението
на този договор, освен задължението за плащане на цената, ще се изпълняват от Възложителят
за негова сметка, вкл. тези по осигуряване на необходими съгласувания, одобрения на проекти
и разрешения за предаването, приемането, пускането в експлоатация и ползването на обекта,
митнически формалности, регистрации и пр.
(4) Изпълнителят приема че за горните задължения отговаря единствено Възложителя и
ще отправя евентуални претенции свързани с тях само направо срещу Възложителя, като за
такива Изпълнителят се задължава да уведомява незабавно писмено и Финансиращия.
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(5) Възложителят се задължава да поеме за своя сметка заплащането на всякакви
разходи, обезщетения, неустойки наложени поради неоказване на дължимо съдействие по
приемането и пускането в експлоатация на обекта.
Чл.4б. Възложителят се задължава да отправя до Изпълнителя рекламации и
уведомления за недостатъци, повреди и отклонения от изискванията за качество, в които да се
съдържа информация за неизправността и за условията, при които се проявява, като изпраща
копия от тях и до Финансиращия. Възложителят се задължава да прегледа обекта при
получаването му и ако има възражение, да уведоми незабавно Изпълнителя и Финансиращия.
Чл.4в. Финансиращият запазва и упражнява всички права, свързани със собствеността,
като изрично прехвърля на Възложителя правата по ангажиране на отговорността на
Изпълнителя за недостатъци и правата за ангажиране на гаранционната отговорност на
Изпълнителя. Не се прехвърлят на Възложителя правата и претенциите свързани с правото на
собственост върху обекта, правото да се иска разваляне на договора за продажба и връщане на
цената, за замяна на вещта с друга, за намаляване на цената, или за обезщетение за вреди
претърпени от Финансиращия, както и такива свързани с плащания направени на
Финансиращия. Не се прехвърля и правото да се оспорва валидността на договора.
III.

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

Чл. 5. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на договора
изтича след изтичането на всички гаранционни срокове:
1. Гаранционен срок за автобусите - …………………………. месеца
2. Гаранционен срок за силовите агрегати - ……….………… месеца
и удовлетворяването на всички претенции на Възложителя, свързани с гаранционната
отговорност на Изпълнителя.
Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протоколите по чл. 6
ал. 3 или 5 и след регистрирането на автобусите в КАТ и подписване на протокол за
регистрация по чл. 6, ал. 10.
(2) Срокът за доставка на автобусите е до ………………. календарни дни, считано от
датата на получаване на възлагателното писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
На основание чл. 114 от ЗОП, изпълнението на дейностите по настоящия договор ще
започне след уведомяване, посредством възлагателно писмо, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено
финансиране.
(3) Доставките ще се осъществят разделени на два лота, по равен брой превозни средства
всяка доставка.
(4) Мястото на доставка на автобусите – община Враца, гр. Враца.
Чл. 6. (1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя автобусите,
предмет на доставката, окомплектовани както следва:
1. оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна
жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
2. окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове,
резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
3. с извършен предпродажбен сервиз;
4. зареден с всички необходими за експлоатацията им течности и материали;
5. с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени
данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
6. сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други
документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
7. с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща
препоръки за правилна експлоатация;
8. други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията но поръчката и офертата
на Изпълнителя;
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(2) При доставката на Автобусите, Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно
оформена фактура – оригинал, подписана от Изпълнителя, съдържаща основание – номер на
договора, номер на шаси, модел, марка и на автобусите, както и всички необходими документи.
(3) Доставката и предаването/получаването се удостоверява с подписване в три екземпляра
на тристранен приемо-предавателен протокол („Приемо-предавателен протокол“) от
Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни
Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в съответствие с
алинеи 1 и 2, съответствие на автобусите с техническите характеристики, представени в
Предложението за изпълнение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя.
Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора),
номер на шаси на автобусите, предмет на доставка. Проектът на Приемо-предавателен
протокол се изготвя от Изпълнителя.
(4) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 1 /един/ ден предварително за
конкретната дата и час, на която ще се изпълнява доставката. При предаването на автобусите,
Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да ги
прегледа за Несъответствия, като същото не може да надвишава 1 /един/ ден.
(5) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на ал. 6 на доставените автобуси,
Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи,
Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните
Несъответствия, съобразно ал. 6. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват
двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.
(6) При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия
на автобусите с Техническата спецификация и функционалните изисквания на Възложителя
и/или Предложението за изпълнение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка
на автобусите и документите в съответствие с алинея 1 и 2 се прилага някоя от следните
възможности:
1. Изпълнителят заменя автобуса/ите или частта с Несъответствия с такива притежаващи
характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не
води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта
на Изпълнителя и Несъответствието е открито преди регистрацията на автобуса/ите в КАТ, в
случаите при които се налага замяна на автобуса/ите
2. Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния
протокол; или
3. Цената по Договора се намалява съответно с цената на автобуса/сите или частта с
Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на
разходите за отстраняване на Несъответствието.
(7) В случай че Несъответствието на доставените автобусите е толкова съществено, че
прилагането на някой от вариантите по алинея 6 ще доведе до промяна на предмета на
поръчката, или в случай че Изпълнителят забави доставката на автобусите или отстраняването
на Несъответствията с повече от 10 /десет/ дни, от предвидения срок за доставка в чл. 5, ал. 2,
съответно от срока, посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати
Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение
на Договора, както и да получи обратно платената авансово от Възложителя сума. Страните се
споразумяват изрично, че прилагането на варианта по ал. 6, т. 1, а именно – замяна на
несъответстващ автобуса/и с нов по отношение на автобуса с Несъответствия, може да бъде
извършено само до подписване на Приемо-предавателния протокол по ал. 3 или 5 и преди
регистрация на автобусите в КАТ.
(8) Подписването на приемо-предавателния протокол по ал. 3 или ал. 5 без забележки
има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити
Несъответствия“, които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на автобусите.
(9) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по ал.5,
Възложителят не дължи заплащане на цената по чл. 2, ал. 1, преди отстраняването им и
изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.
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(10) Изпълнителят се задължава да регистрира автобусите в КАТ, в срок до 10 /десет/
дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по ал. 3 или ал. 5.
Възложителят получава окомплектованите съответствие с ал. 1 и ал. 2 автобуси, заедно със
съответните документи, веднага след регистрацията им, което се отразява в протокол за
регистрация, подписан от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, като
плащането на цената по чл. 3, ал. 2, следва да бъде извършено в срок до 30 (тридесет) дни след
подписването на протокола по настоящата алинея.
(11) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и
подизпълнителя.
Чл. 7. Рискът от случайно повреждане или погиване на автобусите, преминава върху
Възложителя при предаването на владението върху тях на Възложителя обективирано в
Приемо-предавателния протокол по чл. 6, ал. 3 или ал. 5 и подписването на протокола за
регистрация по чл. 6, ал. 10.
IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8 (1) Изпълнителят се задължава да достави автобусите, предмет на настоящия Договор,
отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото предложение на
Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектовани съгласно
изискванията на настоящия Договор и придружени със съответните документи, както и да
прехвърли собствеността върху тях на Възложителя.
(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява
всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.
(3) Изпълнителят се задължава да подготви необходимите документи, за регистрация на
автобусите в КАТ, и да ги регистрира от името на Финансиращия и за сметка на Възложителя,
при условията и сроковете, посочени в този Договор и изискващи се от компетентните органи.
(4) Изпълнителят се задължава да предаде автобусите на Възложителя след
регистрацията им в КАТ, като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол по
чл. 6, ал. 3 или ал. 5, до приемането им от Възложителя с протокол за регистрация по чл. 6,
ал.10, се задължава да полага за автобусите грижата на добър търговец.
(5) Изпълнителят се задължава да уведоми писмено Възложителя, че автобусите са
регистрирани в КАТ и могат да бъдат получени от Възложителя. Уведомлението се изпраща до
Възложителя най-късно в деня, следващ регистрацията на автобусите в КАТ.
(6) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и сервизно обслужване
на автобусите в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор и
Техническата спецификация, съответно при условията на гаранцията.
(7) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове
всички Несъответствия на доставените автобуси или проявени и/или открити в рамките на
гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно
гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия, както
и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части,
материали и консумативи.
(8) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор,
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на
плащане.
(9) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор.
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на
договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
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(10) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и
документи за изпълнение на Договора.
V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9 (1) Възложителят се задължава да заплати общата цена по чл. 2, ал. 1 от този Договор,
съгласно условията и по начина, посочен в него.
(2) Възложителят се задължава да приеме доставката на автобусите, предмет на договора
по реда на чл. 6, ал. 5, ако отговарят на договорените изисквания, в срок до 1 /един/ ден след
писменото му уведомяване.
(3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на
автобусите, съгласно Предложението за изпълнение, в срок и без отклонения от договорените
изисквания.
(4) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на
Договора.
(5) Възложителят има право на рекламация за доставения по Договора автобус/и, при
условията посочени в настоящия Договор.
(6) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващ с
Техническите спецификации и/или дефектен автобус/и само при условията на настоящия
Договор и преди регистрацията му в КАТ, както и отстраняване на Несъответствия по реда и в
сроковете, определени в настоящия Договор.
(7) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят
не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не
изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.
(8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(9) Възложителят е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и сервиз
на автобусите в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор,
съответно при условията на гаранцията.
(10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично
упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

VI.

ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 10 (1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените автобуси,
съгласно договореното предназначение, както и съгласно Предложение за изпълнение,
Техническата спецификация и стандарти.
(2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства
всички повреди, и/или Несъответствия на автобусите, съответно подменя дефектирали части
и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Предложението за изпълнение на
Изпълнителя.
(3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс,
телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на
автобуса от свои квалифицирани представители в срок от 3 /три/ дни, от получаване на
рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на автобуса от квалифицирани
представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или
Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни
екземпляра.
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(4) Изпълнителят се задължава, при неспазване на максимални срокове за гаранционното
обслужване по части и агрегати, съгласно техническата спецификация, да осигури на
Възложителя изправен заместващ автобус от същия тип и с най-малко същия гарантиран
пробег, като автобуса за ремонт, до пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствие,
като гаранционният срок на автобуса, в процес на поправяне, се удължава със срока през който
е траело отстраняването на повредата.
Чл. 11 (1) Възложителят е длъжен да осигурява гаранционна и сервизна поддръжка на
автобусите, съгласно сроковете и условията по гаранцията и настоящия Договор.
(2) По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва приемането на
автобус в оторизираните си сервизи за сервизно обслужване и/или гаранционен ремонт.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ГАРАНЦИЯ ЗА
НЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 12 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписване на договора,
Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в размер на ………. лв. (………….…….),
представляваща 5 % от стойността на настоящия договор без ДДС в полза на Възложителят
като безусловна и неотменима банкова гаранция, застраховка или парична сума. Срокът на
валидност на гаранцията за изпълнение трябва да обхваща срока за доставка на автобусите
удължен с 2 месеца.
(2) Гаранцията, когато е парична сума, се внася по сметка на Възложителя:
Банка: Първа Инвестиционна банка
IBAN: BG44FINV91501017081388
BIC: FINVBGSF
(3) В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция и за
банката, издала гаранцията, бъде открито производство по несъстоятелност, респективно бъде
установено, че същата е неплатежоспособна или свръхзадължена, или й се отнеме лицензът,
или откаже да заплати предявената от Възложителят сума, Възложителят има право да поиска,
а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното
искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с
Възложителя. В този случай Възложителят освобождава първата предоставена гаранция
(4) В случай че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на
отношенията на страните по този договор, Възложителят има право да поиска удължаване на
срока и/или изплащането й от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен
депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите
претенции.
(5) Условията по ал. 3 и 4 се прилагат и в случай на гаранция, представена под формата
на застраховка.
(6) При претенции на трети засегнати лица към Възложителя по повод понесени вреди,
причинени от действията или бездействията на Изпълнителя, Възложителят има право да
ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на
основателността им от компетентните органи.
(7) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение
и/или обезпечаваща авансовото плащане, при пълно или частично неизпълнение на
задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или
прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на
задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи,
Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи
отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансовото
плащане – сумата в размер на авансовото плащане, при условие, че същото не е задържано или
върнато на Изпълнителя.
(8) Гаранцията не освобождава Изпълнителя от отговорност за загуби на Възложителя
над сумата на обезпечението. Размерът на отговорността за неизпълнението, който не се
VII.
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обхваща от размера на гаранцията, за разликата до пълния размер на действителните вреди се
реализира по предвидения в закона ред.
(9) Гаранцията за изпълнение по ал. 1 се освобождава в срок от 30 (тридесет) дни, след
приемане на доставените автобуси и подписване на Приемо-предавателния протокол по чл. 6,
ал. 3 или ал. 5 и протокола за регистрация на автобусите в КАТ по чл. 6, ал. 10.
(11) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок
от 30 (тридесет) дни, след изтичане на гаранционните срокове посочени в чл. 5, ал. 1 от
настоящия Договор, при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по
Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането
им.
(12) Възложителят не дължи лихви върху сумата по гаранцията за изпълнение на
договора за времето, в което я държи правомерно.
VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 13 (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в
нарушение на уговорените срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,2
% от сумата по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на
договора.
(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,2 % от дължимата сума за
всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността на договора.
(3) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки.
(4) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя.
IX.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 14 (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.
(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП
случаи и при предвидените в ЗОП условия.
(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор и на Изпълнителя.
(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред
или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в
офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно
прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на
гаранцията за изпълнение.
Чл. 15 (1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на
Договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
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Чл. 16 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
(2) Разплащанията по ал. (1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(3) Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
X.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17 (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка
– предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или
не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;
4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 /десет/ дни;
5. по реда на чл.118 от ЗОП.
(2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с
уведомление, изпратено до Изпълнителя:
1. когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с
повече от 10 /десет/ дни;
2. при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за
извършване на гаранционни ремонти или при пълно неизпълнение на задълженията на
Възложителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти;
3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или
използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в
които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието
на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;
4. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в
несъстоятелност или ликвидация;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните
за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение
на Договора.
(5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или
в приложимото законодателство.
(6) На основание чл. 114 от ЗОП всяка от страните може да поиска прекратяване на
договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
Чл. 18 Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на
чл. 116 от ЗОП.
XI.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
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Чл. 19 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.
(2) „Непреодолима сила" по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден
характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни
да предвидят или предотвратят.
Чл. 20 (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е
длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се
състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в
срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е
била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на
непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.
Чл. 21 (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена
грижа от страна на изпълнителя и при полагане на дължимата грижа то може да бъде
преодоляно.
(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез
умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и
недостигът на парични средства.
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
Чл. 22 При спиране на дейностите вследствие на непреодолима сила предвидените срокове се
увеличават със срока на спирането.
XII.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 23 (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.
(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ........................
(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ........................
(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно
да уведоми другата страна за промяната, В противен случай изпратената кореспонденция на
посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.
XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Чл. 24 За целите на настоящия договор понятието ДЕФЕКТ има следното значение: проявен
и/или установен недостатък в изпълнените дейности предмет на настоящия договор, който се
изразява в отклонение от изискванията на Договора, Техническите спецификации,
Техническото предложение и/или нормативната уредба, както и в неправилно функциониране
на доставено и монтирано от Изпълнителя оборудване по причина, за която същият отговаря.
ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 25 (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността,
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси,
неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията
си чрез споразумение, изразено писмено.
(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на
възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в
срок от 5 работни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно
съгласие, изразено писмено.
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(3) След изтичането на срока по ал. 2 или опитите за уреждане на спора не са довели до
резултати в срок от 20 работни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да
защити правата си по предвидения от закона ред,
Чл. 26. (1) Техническите спецификации, както и Техническото предложение и Ценовото
предложение и приложенията към тях, подадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за
възлагане на обществената поръчка, представляват неразделна част от този договор.
(2) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и
съгласно документацията по ал. 1.
Чл. 27 За всички неуредени е настоящия договор отношения между страните се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Р България.
Настоящият Договор се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – 2 /два/ за
Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.
Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Техническата спецификация на Възложителя;
Предложението за изпълнение;
Ценовото предложение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ФИНАНСИРАЩ:
Забележка: Съгласно чл. 231, ал. 5 от ЗОП, Възложителят не прилага изцяло стандартизирания образец
на договор, тъй като е задължен да съобрази проекта на договор с лизингодателя, финансиращ
доставката на автобусите.
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