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I. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за доставка на 1 /един/ брой 

фабрично нов автомобил за нуждите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД 

/“БНЕБ“ ЕАД/ и гаранционна поддръжка. Целта на процедурата е сключване на договор 

с избран изпълнител за закупуване на 1 /един/ брой фабрично нов автомобил за 

нуждите на „БНЕБ“ ЕАД. Обектът на поръчката не се дели на обособени позиции и 

участниците следва да участват за изпълнение на цялата поръчка. 

Прогнозната стойност за поръчката е 65 000 лева без ДДС. Прогнозната стойност е 

максимална, поради което ценови оферти, надвишаващи определения в поканата 

размер, подлежат на отстраняване от участие в поръчката.  

Място на изпълнение на поръчката е град София. 

Срокът за изпълнение е максимум 120 календарни дни от сключване на договора.  

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

„БНЕБ“ ЕАД е 100% дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, вписано 

в Търговския регистър на 10.01.2014 година с ЕИК 202880940 и предмет на дейност: 

Организиране на борсов пазар за търговия в областта на енергетиката и свързаните с 

енергопотреблението продукти като електричество, природен газ, въглища, емисии и 

зелени сертификати, като система за търговия, която среща или съдейства за срещането 

на интересите за покупка и продажба на допуснати до търговия на регулирания пазар 

на множество трети страни, в рамките на системата и въз основа на правила, като 

резултатът е сключване на сделки с тези инструменти. Дружеството има издадена 

лицензия № Л-422-11/31.03.2014 г. за „Организиране на борсов пазар за електрическа 

енергия“ от ДКЕВР. 

„Българска независима енергийна борса” ЕАД не е Възложител по смисъла на ЗОП.  

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Всеки участник следва да притежава квалификация и опит, изисквани от Възложителя, 

и да може да ги докаже посредством представяне на документите (информация), 

изброени в настоящата покана. 

До участие в процедурата ще бъдат допуснати участници, които отговарят на следните 

изисквания: 

1. Участникът да е изпълнил минимум две доставки с предмет, сходен с предмета на 

поръчката, описан в поканата за участие през последните три години /2015 г., 2014 г., 

2013 г./. 

Под „сходен предмет“ се разбира доставка на МПС и гаранционно поддържане. 

Изискването се доказва с представяне на списък с изпълнени доставки, съдържащ най-

малко предмет на доставката, стойност, данни за възложителя, период на изпълнение и 

mailto:office@ibex.bg


 

 

3 

 

София 1000 

ул. „Веслец“ № 16 

факс: 02 950 6141 

e-mail: office@ibex.bg 

ЕИК 202880940 

доказателства за извършената доставка. Списъкът се изготвя от изпълнителя в свободен 

текст. 

Под „доказателство за извършената доставка” се разбира: позоваване на публичен 

регистър, в който има информация за извършената доставка; удостоверение от 

получател на доставката; удостоверение от компетентен орган за извършената 

доставка. 

2. Производителят на МПС да има внедрена система за управление на качеството на 

ISO 9001:2008, еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството с обхват производство на моторни превозни средства; 

3. Участникът да има внедрена система за управление на качеството на ISO 

9001:2008, еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството с обхват доставка и сервизно поддържане на моторни превозни средства; 

4. Участникът да е официален вносител или представител на фирмата производител 

на съответната марка за Република България.  

За удостоверяване на обстоятелствата по т.2,3, и 4 участникът следва да представи:  

Сертификат  ISO 9001:2008, еквивалент или други доказателства за еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството на името на производителя  – заверен препис и 

превод на български в срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на 

офертата на участника; 

Сертификат  ISO 9001:2008, еквивалент или други доказателства за еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството на името на участника с обхват доставка и сервизно 

обслужване на моторни превозни средства  – заверен препис и превод на български в 

срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата на участника; 

Декларация, че участникът е официален вносител или представител на фирмата 

производител на съответната марка за Република България, която следва да е в 

свободен текст. 

5. Участникът трябва да е оторизиран от производителя на МПС, в случай, че не е 

производител, за продажба и сервиз на предлагания автомобил на територията на Р. 

България. 

Изискването се доказва с представяне на оторизационно писмо от производителя 

/оригинал или заверено копие/.  

6. Участникът да разполага с оторизирана от производителя сервизна мрежа на 

територията на гр. София за срока на гаранционното обслужване. За изпълнение на 

изискването той може да използва ресурсите на трети лица, като докаже, че те ще са на 

разположение за целия срок на гаранционна поддръжка /договори за наем и/или др./. 

Изискването се доказва с представяне на Декларация - списък на оторизирани фирмени 

сервизи на територията на страната, с които разполага за изпълнение на обществената 

поръчка, по образец - Приложение № 7. 
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7. Участникът да достави ново МПС, съответстващо на техническата спецификация, 

неразделна част от документацията.  

Съответствието на МПС по тази точка с изискванията на поръчката се доказва с 

представяне на каталози, брошури и/или др., в оригинал от производителя и/или 

заверени копия. В случай, че съответните доказателства са на чужд език, същите се 

предоставят и в превод на български език от лицензиран преводач.  

8. Участникът декларира в техническото предложение /Приложение №2/ 

гаранционния срок на МПС, който се предлага от производителя и срок на доставка. 

Участникът представя каталози, брошури и/или др. в оригинал от производителя и/или 

заверени копия по т. 8, в които се съдържа и информация за гаранционния срок от 

производителя.  

Всички представени копия на документи следва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“. 

От участие се отстраняват участници: 

I. чиито оферти не отговарят на предварително поставените условия в тази Покана; 

II. за които не е представен някой от документите, съгласно изискванията на 

настоящата покана и след като е бил допълнително изискан от Възложителя, като 

срокът за представяне на допълнително изискани документи не може да е по-

малък от 3 (три) работни дни. 

III. за които са налице някое от следните обстоятелства: 

1. лишен/а е от правото да упражнява определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

2. осъден/а е с влязла в сила присъда (реабилитиран/а е) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари по чл. 253 – 260 от 

Наказателния кодекс; 

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

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

Наказателния кодекс; 

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

Наказателния кодекс; 

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

Наказателния кодекс. 

3. участникът: 

а) е обявен е в несъстоятелност; 

б) се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 

в) се намира в открито производство по несъстоятелност или е 

сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 

чл. 740 от Търговския закон; 

г) има парични задължения към държавата или към община по 
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смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен 

ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 

парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 

осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в 

която дружеството е установено. 

д) има наложено административно наказание за наемане на работа на 

незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.  

е) е свързано лице1 по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност 

в неговата организация; 

ж) за него са налице обстоятелствата по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

При подаване на офертата обстоятелствата по т. III, озаглавена „За които са налице 

някое от следните обстоятелства“, се доказват с представяне на Декларация по образец 

– Приложение № 4 от поканата. 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

В поръчката могат да участват български или чуждестранни физически или юридически 

лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на Възложителя. 

Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по 

закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Когато 

се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено 

пълномощно за това. 

Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на 

настоящата Покана. 

Не се допуска до участие участник, чиято оферта: 

• е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик; 

• е постъпила в нарушена цялост; 

• е постъпила след изтичане на крайния срок. 

Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта), следва 

да бъдат номерирани и прошнуровани/подвързани по начин, който не позволява 

последващо добавяне на документи след отварянето на офертата. 

                                                 
1 "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора 
степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се 
намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата 
безпристрастност и обективност. 
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За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят 

на законовите изисквания и на условията, посочени в тази Покана. 

V. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. нa 29.08.2016 г. 

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик, съдържащ всички изискуеми 

документи в деловодството на „БНЕБ“ ЕАД, гр. София 1000, бул. „Княз Александър 

Дондуков“ № 19, ет.7. Върху плика се посочва име и адрес на участника, както и 

наименованието на поръчката, за която се подава офертата. 

Всички въпроси следва да се изпращат на: факс +359 2 950 61 41, на адрес: гр. София 

1000, бул. „Княз Александър Дондуков № 19, ет.7 или на електронна поща на 

riliev@ibex.bg до 25.08.2016 г. 

Отговорите се изпращат на електронна поща до 26.08.2016 г. 

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва 

да бъде отбелязана следната информация: 

• име и адрес на Възложителя; 

• име, адрес, телефон и факс, електронен адрес на участника; 

• следното обозначение: „За участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за 

доставка на 1 /един/ брой фабрично нов автомобил за нуждите на „БНЕБ“ ЕАД. 

• пликът следва да съдържа документите, доказващи съответствие с изискванията на 

Възложителя и документ за упълномощаване, при наличие на представителство при 

подписване на офертата. 

В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: 

• име на участника; 

• означение: „Предлагана цена”. 

Той следва да съдържа Ценовото предложение на участника по образец (Приложение 

№3). 

При приемането на офертата, на участника се дава входящ номер, а във входящ 

регистър се отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на 

офертата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 

участие на участника в процедурата. 

Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки. 

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод на 

български език. 
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VI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) дни от крайния срок за подаване на 

офертите. 

VII. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Критерий за оценка на офертите: „икономически най изгодна оферта”. 

Максимална стойност на поръчката: 65 000  лв. без ДДС.  

Възлагането на настоящата обществена поръчка се извършва при критерий 

„икономически най-изгодна оферта” по Методика за определяне на комплексна оценка 

на офертите.  

Възложителят ще прилага Методиката по отношение на всички, допуснати до оценка 

оферти, без да я променя.  

Оценяването на офертите на участниците се извършва по посочените показатели и 

съответните им коефициенти на тежест в комплексната оценка: 

 

 

№ 
показатели за оценка на предложенията коефициенти  на тежест 

1. Ц – предложената крайна цена за автомобила. К1 = 95 

2. Д – срок за доставка К2 = 5 

 

 
Показателите за оценка на предложенията се изчисляват по формулите: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Комплексната оценка (КО) на офертата на съответния кандидат се получава по 

формулата:       КО = Ц x К1 + Д x К2 

На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, която се 

изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.  

Ц  =  
най-ниската предложена цена 

предложената цена от съответния оценяван кандидат 

Д =  
най-кратък срок за доставка 

предложен срок за доставка от съответния 

кандидат  
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VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

С участника, класиран на първо място, ще се сключи договор за изпълнение на 

доставката в 10- дневен срок от избора на изпълнител. 

Документите, които следва да представи участникът за сключване на договор, са както 

следва: 

 гаранция за изпълнение – под формата на банкова гаранция или под формата на 

парична сума в размер на 3% от общата стойност на поръчката. Участникът сам избира 

формата на гаранцията за участие. В случай, че представи банкова гаранция, същата 

следва да е в оригинал. В случай на гаранция за участие под формата на парична сума 

е допустимо представянето на копие от платежно нареждане, 

 свидетелство за съдимост на представляващия/щите дружеството; 

 документи от НАП и общината, от които е видно, че лицето няма задължения.  

 данни за банковата сметка на изпълнителя; 

 оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 

упълномощено лице.  

В случай, че определения за Изпълнител участник не представи гореуказаните 

документи или откаже да сключи договор в 10 (десет) дневен срок от обявяването му за 

изпълнител, Възложителят сключва договор с класирания на следващото място участник 

в поръчката. 

В договорите ще бъдат включени всички предложения от офертата на избрания за 

изпълнител участник, въз основа на които е определен за Изпълнител. 

Плащането по договора ще бъде извършено както следва:  

 В срок от 5 (пет) работни дни от датата на сключване на договора по настоящата 

поръчка, Възложителят превежда на Изпълнителя аванс в размер на 20 % (двадесет на 

сто) от стойността на сключения договор срещу надлежно издадена от Изпълнителя 

данъчна фактура за извършване на плащането. 

 Остатъкът от сумата, в размер на 80 % (осемдесет на сто) от стойността на 

сключения договор, Възложителят заплаща на Изпълнителя в 5 (пет) дневен срок след 

извършване на доставката на автомобила, подписан приемо - предавателен протокол 

между страните и надлежно издадена от Изпълнителя данъчна фактура.  

 Плащанията по договора ще бъдат извършвани в лева по банков път по посочена 

от Изпълнителя банкова сметка. 

При противоречие или несъответствие между клаузите на Общите условия на 

Изпълнител и клаузите на договора, се прилагат клаузите на договора. 

 

IX. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АВТОМОБИЛА 
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№ Техническа характеристика 

Минимални 

изисквания  

Предложение на 

участника 

1. Брой врати минимум 4   

2. Брой места минимум (4+1)   

3. 

Евро сертификат (норма на 

емисиите) минимум Евро 6   

4. Работен обем на двигателя, [cm3] минимум 1800   

5. Мощност на двигателя, [kW] минимум 130   

6. Трансмисия 

автоматична, 

минимум 6 

степенна + задна   

7. Задвижване на четирите колела да   

8. Дължина, [mm] минимум 4800  

9. Просвет/клиренс, [mm] минимум 140  

10. Междуосие, [mm] минимум 2700   

11. Гориво бензин или дизел 

 

12. 

Електромеханичен сервоусилвател 

на волана да   

13. Системи за пасивна безопасност: да   

14. 

Антиблокираща спирачна система 

(ABS) да   

15. 

Електронна система за динамичен 

контрол на траекторията (ESP) да   

16. 

Въздушни възглавници 

водач/пътник да   

17. 

Странични въздушни възглавници 

за предните места тип „завеса” да   

18. Предпазни триточкови колани да   

19. 

Електронна система за контрол на 

сцеплението да   

20. Резервна гума да   

21. Фарове за мъгла да   

22. Дневни светлини да  

23. 

Сензори за паркиране отпред и 

отзад да   

24. 

Мултифункционална камера за 

заден ход да 

 25. Сензор за дъжд  да 

 

26. Борд компютър да   
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27. Bluetooth хендс-фрий да   

28. Ел. предни и задни стъкла да   

29. 

Автоматично затъмнение на 

огледалото за обратно виждане да   

30. Джанти от леки сплави с гуми минимум 16"   

31. Гаранция на автомобила 

минимум 5 г. или 

150 000 км.   

32. 

Развита сервизна мрежа на 

територията в РБългария да   

33. 

Алармена система от 

производителя да   

34. 

Крик, светлоотразителни 

триъгълник и жилетка, 

задължителен комплект аптечка и 

принадлежности за първа помощ да   

35. 

Комплект гумени стелки оригинал 

от производител да  

36. 

Два комплекта от по четири броя 

гуми, съответно летни и зимни да  

37. Срок на доставка 

максимум 120 

календарни дни  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Административни сведения 

Приложение 2: Техническо предложение 

Приложение 3: Ценово предложение 

Приложение 4: Декларация за отсъствие на обстоятелства 

Приложение 5: Декларация за конфиденциалност 

Приложение 6: Проект на договор 

Приложение 7: ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК на специализираните пуктове / оторизирани 

фирмени сервизи на територията на София и страната, с които 

участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка. 
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Приложение №1 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за доставка на 1 /един/ 

брой фабрично нов автомобил за нуждите на БНЕБ ЕАД. 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящата оферта е подадена от  

 

 

наименование на дружеството 

регистр. с решение от ... / на 

... 

 

по ф.дело № .../ ... г.,  

с адрес на управление:  

ЕИК  

Ид № по ДДС  

банкова сметка IBAN  

банков код  

обслужваща банка  

и подписана от:  

                                         име, фамилия и ЕГН/ЛНЧ 

в качеството му на:  

                                          длъжност 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап. 

2. Телефон  

3. Факс  

4. e-mail  

5. интернет адрес  

6. Лице за 

контакт 

 

 

 

 

 

Дата: .................................    Подпис и печат: 

....................................... 
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Приложение №2 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за доставка на 1 /един/ 

брой фабрично нов автомобил за нуждите на БНЕБ ЕАД. 

 

Долуподписаният (-ната) 

 

 

име, презиме, фамилия 

ЕГН  

лична карта  

постоянен адрес  

в качеството ми на  

длъжност 

 

На 

наименование на участника 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 С настоящото потвърждаваме, че сме запознати и приемаме изцяло 

предоставените Техническа спецификация и изисквания на Възложителя за за участие в 

конкурс по оферти за избор на изпълнител за доставка на 1 /един/ брой фабрично нов 

автомобил за нуждите на БНЕБ ЕАД. 

Предлагаме да изпълним, без резерви и ограничения, в съответствие с нормативните 

разпоредби и изискванията на Възложителя, доставката, предмет на настоящата 

поръчка, като доставим 1 /един/ брой фабрично нов автомобил за нуждите на БНЕБ ЕАД 

със следните технически характеристики:  

 

  Марка: 

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

  

 Модел: 

................................................................................................................... 
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Забележка: Техническото предложение следва да покрива минималните 

технически характеристики заложени от Възложителя в Техническата спецификация.  

Допълнително предложени характеристики са допустими, стига те да не са в 

противоречие с определените в Техническата спецификация на Възложителя, като 

участникът ги посочва и описва изрично в Списък – описание (свободен текст), 

неразделна част от настоящото Техническо предложение. 

  Забележка: Модификации и подобрения на минималните характеристики на 

посочените в таблицата елементи, няма да се приемат като допълнително техническо 

оборудване. 

 

Срокът, за който ще изпълним поръчката е …………………... календарни дни. 

Гаранционен срок за обслужване на предлагания автомобил е ...................... 

години или……………….. км. общ пробег  

Декларираме, че гаранционното сервизно обслужване на автомобила ще се 

извършва в оторизираните фирмени сервизи, описани от нас в Приложение № 7 от 

Изискванията на Възложителя.  
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Приложение №3 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Долуподписаният (-ната) 

 

име, презиме, фамилия 

ЕГН  

лична карта  

постоянен адрес  

в качеството ми на  

длъжност 

 

На 

                              наименование на участника 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото, представяме на Вашето внимание нашето Ценово предложение за 

доставка на  за доставка на 1 /един/ брой фабрично нов автомобил за нуждите на БНЕБ 

ЕАД, с посочените в Техническото ни предложение - технически характеристики на 

автомобила, както следва:  

 

Обща цена за доставката на автомобила: 

_________________________________________________________  лева без 

ДДС.  

(изписва се с думи и цифри) 

 

1. Предложената обща цена за автомобил са изцяло в съответствие с условията 

по настоящата поръчка и включват всички мита, такси, налози, печалба, търговски 

отстъпки, разходи по транспортиране на автомобила и др. Цената не подлежи на 

увеличение.  

2.   Срокът на валидност на това предложение е  60 календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на оферти. 

3. Приемаме плащанията по договора да извършвани в съответствие с 

предварително обявените условия на Възложителя. 

 

Дата…………………..    Подпис и печат……………………… 
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Приложение №4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелства 

(лично от представляващия дружеството) 

 

Долуподписаният (-ната) 

 

 

име, презиме, фамилия 

ЕГН  

лична карта  

постоянен адрес  

в качеството ми на  

длъжност 

 

На 

наименование на участника 

 

участник  

за участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за доставка на 1 /един/ 

брой фабрично нов автомобил за нуждите на БНЕБ ЕАД. 

Д Е К Л А Р И Р А М2: 

 

1. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

 

2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

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

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

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

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

 

3. Представляваното от мен дружество: 

а) не е обявено в несъстоятелност; 

                                                 
2 Когато участниците са юридически лица, изискването по т. 1 и т. 2 се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено 
управлението и представителството да се осъществяват от друго лице; 
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност – управителите; 
4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителят, едноличен собственик на капитала, ако той 
управлява и представлява дружеството лично; 
5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват дружеството, 
или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове; 
6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД; 
7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника. 
Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, 
включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските пълномощници. 
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б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно 

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

г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, 

ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 

осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството 

е установено. 

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните 5 години.  

 

4. Не съм свързано лице3 по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя 

(Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД) или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация; 

 

5. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице 

обстоятелствата по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси.  

 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

 

 

 

 

 

…......……………. г.    Декларатор: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

 

                                                 
3 "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 
права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора 
степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се 
намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата 
безпристрастност и обективност. 
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Приложение №5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност 

 

 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с 

ЕГН ____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочете длъжността) на ____________________________ (посочете фирмата на 

участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и адрес на 

управление: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Няма да използвам и оповестявам пред трети лица сведения и факти, станали ми 

известни при участие в конкурс по оферти за избор на изпълнител за доставка на 1 

/един/ брой фабрично нов автомобил за нуждите на БНЕБ ЕАД, представляващи 

производствена и търговска тайна на дружеството. 

 

2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам доброто име на БНЕБ ЕАД. 

 

 

…......……………. г.    Декларатор: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 
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Приложение №6 

 

Д О Г О В О Р 

 

 

 

Днес, ..............2016 год., в гр. София, между: 

 

“БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА” ЕАД със седалище и адрес на 

управление гр. София - 1000, район „Оборище”, ул."Веслец” № 16, с ЕИК 202880940, 

представлявано от Константин Константинов – Изпълнителен директор, наричано по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ (КЛИЕНТ)  

и 

…………………………………………..., със седалище и адрес на управление гр. 

………………………………..…., вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията 

към Министерството на правосъдието с ЕИК …………………………, представлявано от 

………….…………………………., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият 

договор за следното: 

  

 I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави за нуждите на 

възложителя 1 /един/ брой фабрично нов автомобил, марка........, модел........ 

Чл.2 Техническите параметри на автомобила са подробно посочени в техническата 

спецификация и офертата на изпълнителя. 

Чл.3 Мястото на изпълнение гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков № 19. 

Чл.4 Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му от двете страни. 

Чл.5 Срокът за изпълнение на доставката е ............ календарни дни, считано от датата 

на подписване на договора. 

 

 II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.6 Цената за доставка на МПС е на обща стойност ...........лв. без ДДС, като включва 

транспортни разходи, мита и др., необходими за доставката на автомобила. 

Чл.7  Плащанията по договора са както следва: 

o В срок от 5 (пет) работни дни от датата на сключване на договора по 

настоящата поръчка, Възложителят превежда на Изпълнителя аванс в 

размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на сключения договор, 

срещу надлежно издадена от Изпълнителя данъчна фактура за 

извършване на плащането. 

o Остатъкът от сумата, в размер на 80 % (осемдесет на сто) от стойността на 

сключения договор, Възложителят заплаща на Изпълнителя в 5 (пет) 

дневен срок след извършване на доставката на автомобилите, подписан 

приемо - предавателен протокол между страните и надлежно издадена от 

Изпълнителя данъчна фактура.  
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o Плащанията по договора ще бъдат извършвани в лева, по банков път, по 

посочена от Изпълнителя банкова сметка: 

БАНКА: 

 

Чл.8  /1/ За изпълнение на задълженията си изпълнителят по договора предоставя 

гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора под формата на 

банкова гаранция или парична сума. 

/2/ В случай, че изпълнителят избере да представи гаранция за участие под 

формата на парична сума,тя следва да бъде преведена по посочената от възложителя 

банкова сметка: 

/3/ В случай, че изпълнителят представи банкова гаранация за изпълнение, тя 

трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в 

което възложителят заявява, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си.  

Банковата гаранция е със срок на валидност 30 календарни дни след датата на 

изтичане на срока на договора, но само след пълно уреждане на всички отношения 

между страните. 

/4/ Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви в срок от 30 

календарни дни след датата на изтичане срока на договора, но само след пълно 

уреждане на всички отношения между страните. 

/5/ Възложителят задържа гаранцията, ако възникне спор между страните 

относно неизпълнение задълженията на изпълнителя.  

/6/ Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от 

формата, под която е представена, при неточно неизпълнение на което и да е от 

задълженията по договора от страна на изпълнителя. Възложителят има право да усвои 

такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за 

неизпълнение /суми за неустойки и обезщетения/. При едностранно прекратяване на 

договора от възложителя, поради виновно неизпълнение на задълженията на 

изпълнителя, сумата от гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за 

прекратяване на договора. В случай, че неизпълнението на задълженията по договора 

от страна на изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията, за разликата 

възложителят има право да търси обезщетение по общия ред.  

/7/ В случаите, в които възложителят се е удовлетворил от сумата на гаранцията 

и договорът продължава да е в сила, то изпълнителят се задължава в срок от 3 работни 

дни да допълни гаранцията, като внесе усвоената от възложителя сума.  

 

 III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.9 /1/ Изпълнителят се задължава: 

1. Да достави на възложителя на свой риск срещу съответната цена посочените в 

настоящия договор брой и вид МПС, без наличие на скрити и явни недостатъци; 

2. Да достави МПС в договорения срок, придружени със сертификати за 
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съответствие с одобрения тип, сервизни книжки, гаранционни карти, ръководство 

за експлоатация и всички останали придружаващи документи; 

3. При наличие на рекламация от страна на възложителя относно вида, броя, 

техническите характеристики и/или наличието на явни недостатъци в 

доставеното МПС, да отстрани за своя сметка нередностите в 15 дневен срок; 

4. Да изпълнява задълженията си с грижа на добър търговец, качествено, в срок и 

без отклонения; 

5. Да прехвърли на възложителя собствеността на МПС; 

6. Да подъдржа гаранционно МПС. 

Чл.10 /1/  Изпълнителят има право да: 

1. Иска от възложителя необходимото съдействие за осъществяване на доставката; 

2. Да иска приемане на доставката чрез определено от възложителя лице; 

3. Да получи от възложителя съответното възнаграждение за извършената доставка. 

Чл.11 Възложителят е длъжен: 

1. Да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на договора; 

2. Да заплати на изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнена доставка.  

Чл.12 Възложителят има право: 

1. Да иска от изпълнителя да изпълни доставката качествено, в срок и без 

отклонения; 

2. Когато изпълнителят се е отклонил от изискванията за доставка, да откаже 

приемане на МПС, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, 

докато изпълнителят не изпълни задължението си по договора; 

3. Да предяви рекламации пред изпълнителя при доставка на МПС с технически 

характеристики, несъответстващи на техническата спецификация, не от заявения 

вид и/или при наличие на явни недостатъци; 

4. Да предявява рекламации за наличие на скрити недостатъци в рамките на 

гаранционния срок и да иска тяхното отстраняване или извършване на замяна на 

автомобила. 

 

 IV. ПРИЕМАНЕ 

Чл.13 /1/ За извършената доставка се изготвя примо-предавателен протокол, подписан 

от упълномощени от изпълнителя и възложителя лица; 

/2/ При предаване на МПС, изпълнителят е длъжен да представи подписан от 

него списък с пълно описание на МПС, както и техническите му характеристики. 

Чл.14 Изпълнителят гарантира срещу скрити недостатъци доставеното МПС, при 

условие, че са спазени изискванията за експлоатация и възникналите дефекти не са 

резултат от неправилно съхранение. Наличието на скрити недостатъци се констатира с 

протокол. 

Чл.15 Рекламациите по чл. 13 се правят в 10-дневен срок от откриването им, но не по –

късно от изтичане на гаранционния срок. 

Чл.16 В случай на рекламации и възникване на спор между страните по договора, 
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възложителят осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в 

присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. 

  

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТИ 

Чл.17 /1/  Договорът се прекратява: 

1. с изтичането на срока му; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

/2/ Възложителят има право да прекрати договора чрез писмено 5-дневно 

предизвестие в следните случаи: 

1.  Ако изпълнителят не извърши доставката в сроковете, договорени между 

страните, 

2. Ако изпълнителят не изпълни друго задължение по договора. 

/3/ Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие, 

когато изпълнителят забави изпълнението на поръчката с повече от 20 дни; 

/4/ В случаите на едностранно прекратяване на договора от страна на 

възложителя, изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на 

договора. 

Чл.18 При забава на изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 0.5 % върху 

стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от 

стойността на договора.  

Чл.19 Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи 

по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на 

този раздел. 

 

VI. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

Чл.20 /1/ Изпълнителят се задължава да поддържа гаранционно техниката в срок от 

............... /не по-малко от 5 години или 150 000 км/; 

/2/ Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол за доставката. 

Чл.21 Изпълнителят гарантира нормалното функциониране на доставеното МПС от 

датата на доставка, при спазване условията в гаранционната карта. 

Чл.22 Всички дефекти, появили се в гаранционния срок, които не са причинени от 

виновни действия на служители на възложителя, се отстраняват от и за сметка на 

изпълнителя. 

Чл.23 В рамките на гаранционния срок изпълнителят е длъжен да предприеме действия 

по направената рекламация в срок, не по-кратък от 5 часа от получаване на 

рекламацията. Срокът за изпълнение на ремонта е до 24 часа, а ако е необходим по-

дълъг срок той се определя в двустранен протокол за предаване на техника за ремонт. В 

тези случаи ремонтът се извършва в сервиз на изпълнителя. 
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VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.24 Страните по договора могат да го изменят или допълват само по взаимно 

съгласие, в писмен вид. 

Чл.25 За неуредени по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Р. България.  

 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.26 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Константин Константинов  

Изпълнителен директор 
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Приложение №7 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК  

на специализираните пуктове / оторизирани фирмени сервизи на територията на София 

и страната, с които участникът разполага за изпълнение на обществената поръчка 

 

Долуподписаният /-ната …………………………………………………………………………, в качеството ми на 

……………………………… (посочете длъжността) на ………………………………………………………… 

(посочете наименованието на участника), БУЛСТАТ/ЕИК ……………..…………...., със 

седалище и адрес на управление 

…………………..........……………………………………………………………………….., участник в обществена 

поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на 1 /един/ брой фабрично нов 

автомобил за нуждите на БНЕБ ЕАД“, 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 При изпълнение на обществената поръчка с предмет „Избор на изпълнител за 

доставка на 1 /един/ брой фабрично нов автомобил за нуждите на БНЕБ ЕАД“, 

представляваното от мен дружество разполага със следните оторизирани фирмени 

сервизи за гаранционно обслужване: 

№ Оторизирани фирмени сервизи  собствена/наета 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

Забележка: При необходимост се добавят редове. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни 

данни.                                                                                                                                        

 

 

 

………………………г.     Декларатор: …………………………… 

(дата на подписване)                                                        (подпис и печат) 
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