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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.  Възложител  

1.1. Възложител на настоящата открита процедура на основание чл.16, ал.8 от ЗОП във връзка с 

чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП е  "Чистота-Искър" ЕООД. 

1.2. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с 

което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в 

процедурата. Процедурата се открива на основание чл.16, ал.8 от ЗОП във връзка с чл.14, ал.1, 

т.2 от ЗОП и Решение № 746/ 19.12.2013 г. /Изменено с Решение № 287/28.05.2015 г./ на 

Столичен общински съвет за придобиване на дълготрайни материални активи от Дружеството. 

1.3. Предмет на поръчката е: ”Избор на Изпълнител за доставка на специализирани автомобили 

и специализирана техника за нуждите на "Чистота-Искър" ЕООД“. 

Настоящата обществена поръчка включва доставка на: 

1.3.1. Специализирани превозни средства за превозване на инфилтрат /цистерни/ - 4 бр. с 

прогнозна обща стойност 560 000 лв. без вкл. ДДС (петстотин и шестдесет хиляди лева 

без вкл. ДДС), както следва: 

- специализирани превозни средства с обем на цистерната от 12 куб. м. - 2 бр.; 

- специализирани превозни средства с обем на цистерната от 8 куб. м. - 2 бр.; 

1.3.2. Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци - 6 бр. с 

прогнозна обща стойност 1 000 000 лв. без вкл. ДДС (един милион лева без вкл. ДДС), 

както следва: 

- специализирани автомобили за събиране и извозване на отпадъци с вместимост 

от 16 куб.м. - 2 бр.; 

- специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с 

вместимост от 20 куб.м. - 2 бр.; 

- специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с 

вместимост от 24 куб.м. - 2 бр.; 

Забележка: Специализираните автомобили по т.1.3.2 ще бъдат закупени при условие, че 

Възложителят е сключил договор за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци със 

Столична община. 

1.3.3. Товарен автомобил тип "самосвал" - 5 бр. с прогнозна обща стойност  665 000 лв. без 

вкл. ДДС (шестстотин шестдесет и пет хиляди лева без вкл. ДДС), както следва; 

- товарен автомобил тип "самосвал" с четири оси - 2 бр.; 

- товарен автомобил тип "самосвал" с три оси - 3 бр.;  

 1.3.4.Специализирана техника 

        - комбиниран багер-товарач - 1 бр. – с прогнозна обща стойност  125 000 лв. без 

вкл. ДДС (сто двадесет и пет хиляди лева без вкл. ДДС). 

2.  Общата прогнозна стойност на поръчката в размер на  2 350 000 /два милиона 

триста и петдесет хиляди/ лева без  вкл. ДДС.  

3. Обособени позиции  
 В настоящата обществена поръчка няма обособени позиции. 

4. Възможност за представяне на варианти в офертите  

 Няма възможност за представяне на варианти в офертите. 

5. Място за изпълнение на обществената поръчка : 

 Базата на „Чистота-Искър“ ЕООД, находяща се на адрес: гр. София 1528, ул. „Любен Кондаков” 

№ 7 („Столичен автотранспорт” ЕАД, ПАТ-3 „Дружба”). 

6. Срок за изпълнение на възложената обществена поръчка  

6.1. Срокът за изпълнение на възложената обществена поръчка започва от датата на подписване на 

договор за изпълнението й .  

6.2. Всеки участник следва да представи като част от своето техническо предложение /Плик № 2/ 

предложение, съдържащо срокове за доставка на оборудването: 

 Срок за доставка до базата на Възложителя.    
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 Изпълнителят трябва да осигури складирането и съхранението на специализираните 

автомобили и техника до момента, в който бъдат предадени на Възложителя. 

7. Разходи за участие в обществената поръчка  

    Разходите за подготовка на офертите ще бъдат за сметка на Участниците в процедурата. 

Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към Възложителя за разходи, 

направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 

или от самото провеждане на процедурата. 

 

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

8. Общи изисквания към участниците в процедурата  

8.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български и 

чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. 

8.2. В случай, че Участникът участва като обединение, изброените изисквания по точки 10 и 11, ще 

се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки член на обединението 

поотделно. 

8.3. В случай, че Участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, 

членовете на обединението сключват споразумение за обединение. Споразумението трябва да 

съдържа клаузи, които да гарантират, че: 

(а) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението на  

Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената 

процедура;  

(б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за 

целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в 

резултат на проведената процедура.  

8.4. В споразумението за обединение Участниците в обединението трябва да определят или 

упълномощат едно лице, което да представлява обединението пред Възложителя, по време на 

изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на 

участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на 

офертата. 

8.5. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на 

дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът 

следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. 

8.6. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на 

участника. 

8.7. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата 

за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага в офертата. В случай, че не е 

регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена 

поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за 

извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата 

обществена поръчка; 

8.8. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, 

изискванията посочени от точка 9.1 до точка 9.8 се прилагат и за всеки подизпълнител. 

8.9. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, 

участникът представя декларация за Участието на подизпълнител/и (Образец № 4), в която се 

посочват вида на работите, които ще извършват, и дела на участие, който ще бъде изпълняван 

от всеки подизпълнител. 

8.10. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, 

същите задължително представят документите по точка 21.  

8.11. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на подизпълнител/и, 

документите по т. 9.1.- т .9.8. и т. 10. и т. 11 се представят за всеки от тях, а изискванията към 

тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие в настоящата обществена поръчка. 
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8.12. Възлагането на работи на подизпълнител/и е допустимо само, ако Участникът декларира, че 

отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 

действия, бездействия и работа.  

8.13. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за 

възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в 

едно обединение. 

9. Административни изисквания към участниците в поръчката  

9.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:  

 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

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

 за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

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

 за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

 за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

9.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 

Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

9.3. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда, или участникът е преустановил дейността си. 

9.4. а) Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

 б) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки; 

9.5. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

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

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 

има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен. 

9.6. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните  5 години.  

9.7. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или 

участници, при които лицата по т.9.9. са свързани лица с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация; 

9.8. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

9.9.   Всички изисквания по т. 9.1 и  т.9.4. се прилагат, както следва: 

(а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;  

(б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

(в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а 

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

закон;  

(г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 

при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

(д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  

(е) при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 

(ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват кандидата или участника; 
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(з) в случаите по т. 9.9. (а) – 9.9. (ж) - и за прокуристите, когато има такива. Когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, 

в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато 

участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да го представляват.  

10. Технически изисквания към участниците  

10.1. Всеки участник трябва да разполага със собствен или нает терен/складова база за складиране и 

съхранение на специализираните автомобили и техника до транспортирането им и предаването 

им на Възложителя в съответствие с Техническото задание. Участникът в поръчката следва да 

има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. 

10.2. Доказване на изпълнението на гореописаното изискване се извършва с документ/и 

удостоверяващ/и, че участникът разполага със собствен или нает терен/и за складиране на 

техниката предмет на обществената поръчка за срока на изпълнение, предложен от участника и 

съобразен с изискването в т.6 от настоящите указания. 

10.3. Всеки участник трябва да има на разположение сервизна база за осигуряване на гаранционна и 

следгаранционна поддръжка на специализираните автомобили и техника. 

10.4. Доказване на изпълнението на гореописаното изискване се извършва с документ за собственост, 

наем или друг документ, удостоверяващ, че участникът ще има на разположение, за 

изпълнението на поръчката, сервизна база за осигуряване на гаранционна и следгаранционна 

поддръжка на камионите. 

10.5. Всеки участник трябва да е запознат с техническите изисквания и предложените от него 

специализирани автомобили и техника да отговарят на приложените технически спесификации, 

които са неразделна част от тръжната документация. 

         /Приложение №1-  технически спецификации/ 

11. Срок на валидност на офертите  

11.1 Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайната 

дата за подаване на офертите. Възложителят може да поиска от класираните участници да 

удължат срока на валидност на офертата си до момента на подписване на договора за възлагане 

на обществената поръчка.  

11.2 Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако 

представи оферта с изискания в т. 11.1. срок, но при последващо поискване от Възложителя 

откаже да я удължи.  

 

IIІ. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

12.  Условия, размер и начин на плащане  

12.1. Гаранцията за участие е в размер на 23 500 лева (двадесет и три хиляди и петстотин лева), 

или равностойността им в евро по официален курс на БНБ.  

12.2. Гаранцията за участие е в размер на 1% от  стойността  на поръчката,  представена в една от 

следните форми: гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се 

представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за 

участие. 

12.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва 

да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на 

валидност минимум 120 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично 

посочено, че е за настоящата обществена поръчка. 

12.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с 

платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя 

гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на  „Чистота-Искър“ ЕООД 

по следната банкова сметка, в лева:  

 IBAN: BG49SOMB91301026391201 

 BIC: SOMBBGSF 

 банка: "Общинска банка" АД, клон "Врабча" 
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12.5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той 

трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че 

размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 

12.6. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. 

13. Задържане и освобождаване на гаранцията  

  Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и 

чл. 62 от ЗОП. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

14.  Място и условия за получаване на тръжната документация  

 Достъп до документацията за участие в електронен формат може да бъде намерен на интернет 

страницата на "Чистота-Искър" ЕООД - www.chistota-iskar.com, раздел „Профил на купувача”. 

15.  Искания на промени и разяснение по обявлението и документацията за 

участие  

15.1. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, 

еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, 

свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна 

фактическа грешка. 

15.2. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или 

документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 

процедурата. 

15.3. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на 

обществените поръчки  в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на 

процедурата. 

15.4. С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по 

обявения предмет на поръчката. 

15.5. В решението възложителят определя и нов срок за получаване на оферти за участие, който не 

може да бъде по-кратък от първоначално определения. 

15.6. Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за 

подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката. 

15.7. След изтичането на срока по т.15.3 Възложителят може да публикува решение за промяна само 

когато удължава обявените срокове в процедурата. 

15.8. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата: 

-  когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на 

офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни 

документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение; 

15.9. Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато: 

- в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта; 

- това  се налага в резултат от производство по обжалване. 

15.10. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че 

всички заинтересовани лица са уведомени. 

15.11. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за 

участие. 

15.12. Искания за разяснения могат да се правят не по-късно от десет (10) дни преди изтичане на 

срока за представяне на офертите. Исканията могат да бъдат изпратени и на факса, указан в 

Обявлението за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

15.13. Разясненията се публикуват в "Профила на купувача" в 4-дневен срок от получаване на 

искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в 

деня на публикуването им в "Профила на купувача" на интернет страницата на "Чистота-

Искър" ЕООД - www.chistota-iskar.com. 
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V. ОФЕРТА 

16.  Подготовка на офертата  

         Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие дадени в документацията 

за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 

обявени от Възложителя. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се 

носи единствено от участниците. 

16.1. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки. 

16.2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 

документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 

  16.3. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си. 

16.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, което участва 

като подизпълнител в офертата на друг участник не може да представя самостоятелна оферта. 

16.5. Всеки участник трябва да се запознае с условията на настоящата обществена поръчка и да 

оцени на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката 

на неговата оферта и подписването на договора. 

17. Изчисляване на сроковете  

17.1. Сроковете в тази документация ще бъдат изчислявани, както следва: 

 в случай, че срокът е указан в дни, то той изтича в края на последния ден от указания 

период. 

 когато последният ден от даден срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 

който трябва да се извърши конкретно действие, счита се че срокът изтича в края на първия 

работен ден, следващ почивния/празника.  

17.2. Ако не бъде указано друго, сроковете в документацията са представени календарни дни/месеци. 

18. Съдържание на офертите и изисквания  

18.1.  Всяка оферта, подадена от Участник, трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

(а) Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т.1,  буква а, буква б,  чл.56, ал.1 т.2, 

т.3, т.4, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, чл.56, ал.2 от ЗОП - отнасящи се 

до критериите за подбор на участниците; 

(б) Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката",  в който се поставят 

документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя 

критерий и посочените в документацията изисквания. 

(в) Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника.". 

18.2. Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик „1”, плик „2” и плик „3” 

трябва да бъдат последователно номерирани и прошнуровани. 

18.3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, офертата се подава на български език, документите по точка 19.4. се представят в 

официален превод
1
, а документите които са на чужд език се представят и в превод. 

19. Плик №  1 -  пликът има следното съдържание: 

19.1.  Оферта, включително списък на документите съдържащи се в офертата, подписани и 

подпечатани от участника /Образец № 1/ - оригинал; 

19.2.  Документ за внесена гаранция за участие – копие на платежен документ или оригинал на 

банковата гаранция за участие;  

19.3. Административни сведения за Участника /Образец № 2/ - оригинал; 

19.4. Регистрационни документи на участника: 

                                                           
1
официален превод – превод извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за 

извършване на официални преводи. 
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- посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, 

Булстат или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участника е установен, както и адрес, включително 

електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 

          - когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците, 

прилагат удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат 

еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са 

установени (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от 

съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена 

по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличността 

на законния/те представител/и на участника, като документът бъде представен в официален 

превод
2
 на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); 

          - датата на издаване на удостоверението за актуално състояние (представя се, aкo не е 

представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър) или на еквивалентен 

документ от съответната държава трябва да е не по-рано от 4 месеца преди крайния срок за 

подаване на оферти за обществената поръчка; 

19.5. Декларации: 

a) Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената 

поръчка, да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с 

поръчката /Образец № 5/ - оригинал; 

b) Декларации, в съответствие с чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 

/Образец № 3 и № 3А/ - оригинали; 

c) Декларация за участието на подизпълнители /Образец № 4/ - оригинал; 

d) Декларация от подизпълнител/и /Образец № 4А/ - оригинал;  

e) Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 

  19.6. Изрично, нотариално заверено пълномощно от управляващия и представляващия участника, с 

което упълномощеното лице да представлява участника в процедурата (изисква се когато 

избраното лице не е законен представител на  участника, прокурист или друг търговски 

пълномощник, който да може да задължава дружеството, съгласно документите за търговска 

регистрация).  

19.7. Изрични, нотариално заверени пълномощни от всички членове на обединението, 

упълномощаващи едно лице, упоменато и в споразумението за обединение (изисква се само 

когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, в случай че упълномощаването 

не е посочено изрично в споразумението за обединение). Пълномощните следва да са издадени 

от управляващите и представляващите на всеки един от участниците в обединението. 

Пълномощните за нуждите на процедурата трябва да включват в представителната власт, 

възможността на пълномощника валидно да задължи обединението с представеното 

предложение, да попълни и подпише документите, включително проекта за договор и ценовото 

предложение.  

19.8. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато 

Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице)- оригинал. 

20. Подизпълнители  

Когато се предвижда участие на подизпълнители, следните документи задължително се 

представят от всеки от  тях:  

20.1. Административни сведения /Образец № 2/ - оригинал;  

20.2. Декларация, че подизпълнителят е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената 

поръчка, задължава се да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани 

с поръчката /Образец № 5/ - оригинал; 

20.3. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП /Образци №  3 и 3А/ - оригинал; 

20.4. Декларация от подизпълнителите /Образец №  4А/ - оригинал. 

                                                           
2
официален превод – превод извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи за 

извършване на официални преводи. 
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21. Обединение  

         В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице, всяко 

физическо или юридическо лице включено в Обединението трябва да представи в Плик №1, 

следните документи:  

21.1. Административни сведения /Образец №  2/ - оригинал; 

21.2. Регистрационни документи - съгласно чл.56, ал.1, т.1, буква "а" от ЗОП;  

21.3. Декларация, че съответното лице (физическо или юридическо) е запознато с всички 

обстоятелства и условия на обществената поръчка и се задължава да спазва условията на 

поръчката и да не разпространява данни свързани с поръчката /Образец № 5 / - оригинал; 

21.4. Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП /Образци №  3 и 3А/ - оригинал; 

21.5. Ако участник декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни 

данни и обстоятелства, и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на Изпълнител, 

участникът ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата 

обществена поръчка. 

22. Плик № 2  -  „Предложение за изпълнение на поръчката": 

22.1. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" съдържа: 

(а) „Техническо предложение от участника” - оригинал, подписано от представляващото и 

управляващо участника лице; 

(б) Образец № 6; 

*Участник, чието „Предложение за изпълнение на поръчката" не съответства на 

изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие и Техническото 

задание, в т.ч. предложи срокове за доставка и гаранционни срокове, които не отговарят на 

допустимите такива, посочени в Образец № 6, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

22.2. В техническото предложение участникът предлага един срок за доставка на цялата техника 

предмет на обществената поръчка, който следва да не бъде по-голям от 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора по настоящата обществена 

поръчка  /Образец № 6/; 

22.3. В техническото предложение участникът следва да предложи гаранционен срок за доставената 

техника, както следва: 

       - за комбиниран багер-товарач – не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца пълна гаранция 

или не по-малко от 5 000 (пет хиляди) моточаса (в зависимост кое от условията настъпи първо); 

       - за всички останали позиции – не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца пълна гаранция, и 

допълнителна гаранция за силовата линия (двигател, трансмисия, задвижваща/и/ ос/и/) – не по-

малко от 36 (тридесет и шест) месеца или не по-малко от 250 000 (двеста и петдесет хиляди) км. 

(в зависимост кое от условията настъпи първо) - за позициите, при който има силова линия; 

 

23. Плик № 3 "Предлагана цена" съдържа: 

23.1. Образец № 7. Извън плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената, 

предложена от участника;  

23.2. В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват;  

23.3. Участници, които по какъвто и да е начин са включили в офертата си извън плик № 3 

“Предлагана цена” елементи или информация свързани с предлаганата цена ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата.  

24. Запечатване на офертите  

24.1. Всички документи на езици различни от български се представят и в превод на български език; 

24.2. Страниците от документацията съдържаща се в Плик № 1, Плик № 2 и Плик № 3 трябва да 

бъдат номерирани последователно, като номерацията на документите във всеки един плик 

започва от 1 /едно/; 

24.3. Офертите подредени в съответствие с горепосочените изисквания следва да бъдат запечатани в 

три отделни непрозрачни плика. Пликовете се запечатват първо поотделно и след това в един 
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общ непрозрачен плик /кутия, кашон или др./. При подготовката на офертата трябва да се 

изпълнят изискванията на чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП; 

24.4. Върху общия непрозрачен плик /кутия, кашон или др./ се записва следната информация:   

      (а) име на участника;  

      (б) адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника; 

      (в) адрес на получателя на офертата /Възложителя/ 

      (г) текст: "Оферта за участие в открита процедура с предмет : 

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД"" 

 

24.5. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите 

си лично, чрез упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 

всеки работен ден до 03.07.2015 г. – 16.00 часа в деловодството на „Чистота-Искър” ЕООД, 

находящо се на адрес: гр.София 1528, ул. „Искърско шосе” № 2 и всеки работен ден от 

06.07.2015 г. до 03.08.2015 г. – 16.00 часа в деловодството на „Чистота-Искър” ЕООД, 

находящо се на адрес: гр. София 1528, ул. "Любен Кондаков” 7 /”Столичен автотранспорт” 

ЕАД, ПАТ-3 „Дружба”/; 

24.6. Краен срок за подаване на офертите - посочен в обявлението за възлагане на обществена 

поръчка; 

24.7. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя. 

25. Промени и оттегляне на офертите  

25.1. До изтичане на срока за получаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или 

оттегли офертата си; 

25.2. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 

представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

“Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер /записва се номера на офертата/”. 

26. Възможност за удължаване на срока за представяне на офертите  

 Удължаването на срока за представяне на оферти става при условията и реда на чл.27а от ЗОП. 

27. Приемане/връщане на оферти  

27.1. При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаването 

й и посочените данни се записват във входящ регистър; 

27.2. За подаването на офертата на участника се издава документ с входящия номер; 

27.3. Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след крайния срок за 

получаването им или са в незапечатан или скъсан  плик се връщат на подателя незабавно. Тези 

обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

28. Разглеждане и оценка на офертите  

28.1. Място за отваряне на офертите: гр. София 1528, ул. „Любен Кондаков” № 7 („Столичен 

автотранспорт” ЕАД, ПАТ-3 „Дружба”); 

28.2. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя 

след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на 

офертите; 

28.3. Постъпилите офертите ще се отварят на датата и часа, посочени в обявлението за възлагане на 

настоящата обществена поръчка; 

28.4. Действието на комисията по чл. 68, ал. 3 от ЗОП /отваряне на офертите/ е публично и на него 

могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето ; 

28.5. Представител на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 

представяне на съответните пълномощни; 

28.6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за  наличието на три 

отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 

3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 

на останалите участници; 
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28.7. В присъствието на лицата, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й 

подписват всички документи съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител 

от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. 

Комисията след това пристъпва към отваряне на плик № 1, оповестява документите, които той 

съдържа и проверява съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП; 

28.8. След извършването на гореописаните действия приключва публичната част от заседанието на 

комисията; 

35.9. Комисията продължава своята работа в закрито заседание с проверката на офертите, като 

разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя и съставя протокол; 

28.10. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с 

други изисквания на Възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници; 

28.11. Участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 /пет/  работни дни от 

получаването на протокола; 

28.12. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за 

отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията; 

28.13. След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор 

поставени от Възложителя;  

28.14. След като извърши проверка на съответствието на участниците и подадените оферти, 

комисията пристъпва към разглеждане на плик № 2 на допуснатите оферти. Комисията не 

разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за 

подбор; 

28.15. Комисията разглежда предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с 

изискванията на Възложителя посочени в Техническото задание и Документацията за участие. 

Участник, чието „Предложение за изпълнение на поръчката” /Плик №2/ не отговаря на 

изискванията на Възложителя ще бъде отстранен; 

28.16. Комисията назначена от Възложителя извършва оценка на техническите предложения на 

допуснатите участници в съответствие с обявената методика за оценка на техническото 

предложение.  

29. Искане на разяснения по документите представени в офертите  от комисията  

29.1. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време да проверява 

заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи 

и лица, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, 

представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на 

техническото и ценовото предложение на участниците; 

29.2. Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни 

съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на 

чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи Възложителят уведомява 

Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и 

приключването на процедурата; 

29.3. Комисията продължава своята работа на закрити заседания. 

30. Отстраняване на участници  в процедурата  

30.1.  Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: 

 не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП и изисквани 

в настоящите указания; 

 не може да участва в процедурата, поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от 

ЗОП и посочените обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

 е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от 

Възложителя; 

 е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 
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 за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 

подбор; 

30.2. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е 

установен той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или 

правноорганизационната му форма; 

30.3. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за 

всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 

31. Оценка на офертите  

         Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, съгласно чл.37, 

ал.1, т.2 от ЗОП.  

   

 

 

 

 31.1. Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са както 

следва: 

 

№ Показатели за оценка Оценка 

1. К1=Цена 60т.=60% 

2. К2= Гаранционен срок  20т.=20% 

3. 
К3= Срок за доставка франко 

обект на Възложителя 
20т.=20% 

 Обща оценка: К=К1+К2+К3 

 

 Обща оценка К=100т.=100%, където К=К1+К2+К3, където: 

K1=Цена в лева без вкл. ДДС =*60; 

Цена в лева без вкл. ДДС=Cmin/Cn*60, където Cn е цената на поредния участник, а C min е 

най-ниската предложена цена; 

К2=Гаранционен срок=*20 

Гаранционен срок= Cmin/Cn*20, където Cn е гаранциония срок на поредния участник 

C min е най-малкия предложен гаранционен срок; 

К3=Срок за доставка франко обект на Възложителя=*20 

Срок за доставка франко обект на Възложителя = Cmin/Cn*20, където Cn е срок за доставка 

франко обект на Възложителя на поредния участник, а C min е най-краткия  предложен срок за 

доставка франко обект на Възложителя. 

31.2. След като е разгледала офертите за съответствие и е извършила оценяване по всички 

технически показатели, комисията подписва Протокол № 2, съдържащ резултатите по 

оценяването на офертите по техническите показатели;  

31.3. Възложителят ще обяви по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване 

на плик №3 "Ценова оферта", чрез публикуване на съобщение на електронната страница на 

"Чистота-Искър" ЕООД, раздел „Профил на купувача”;   

31.4. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически 

лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите 

оферти комисията оповестява предлаганите цени; 

31.5. Преди отваряне на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по чл. 69а, ал. 

4 от ЗОП резултатите от оценяването на офертите по техническите показатели;  

31.6. Комисията отваря плик №3 само на участниците, които са допуснати до участие. 
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31.7.  Оценка на ценовото предложение: 

 Преди извършване на финансовата оценка ценовите оферти ще бъдат проверявани с оглед 

установяване дали са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

Документацията за участие в процедурата. Оценката по този показател се извършва на база 

предложената от участника “Обща цена за изпълнение на поръчката”. Оценката на ценовото 

предложение се извършва съгласно методиката по т.31.1. При оценка на всеки един от 

показателите /технически и финансов/ комисията изчислява точките с точност до втория знак 

след десетичната запетая; 

32.8. При различия между сумите изразени цифром и словом за вярно се приема словесното 

изражение на сумата; 

33. "Изключително благоприятно предложение" съгласно чл. 70 от ЗОП  

33.1. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на 

оценяване и то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 

на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него 

подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване; 

33.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да е по- кратък 

от 3 (три) работни  дни след получаване на искането за това; 

33.3. При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че обосновката е 

несъстоятелна, комисията може да предложи офертата да се отхвърли  и участникът да бъде 

отстранен от процедурата; 

34.4. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, 

когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 

 оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

 предложеното техническо решение; 

 наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

 икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

 получаване на държавна помощ. 

35. Приключване на работата на комисията  

35.1. Комисията изготвя обобщен протокол за разглеждането, оценката и класирането на офертите. 

Протоколът трябва да съдържа: 

 състав на комисията и списък на консултантите; 

 списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата и мотивите за 

отстраняването им; 

 резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително 

кратко описание на предложенията на Участниците  и оценките по всеки показател, 

когато критерия за оценка е икономически най-изгодна оферта; 

 класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценка. 

 датата на съставяне на протокола; 

 в случай, че има такива - особените мнения със съответните мотиви на членовете на 

комисията; 

 протоколът на комисията ще бъде подписан от всички членове на комисията; 

35.2. След приключване на работата на комисията, протокола се предава на Възложителя заедно с 

цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от 

Възложителя. 

36. Обявяване на резултатите  

36.1. Възложителят обявява класирането на участниците в процедурата с мотивирано решение и 

участника определен за Изпълнител в срок от 5 (пет) работни дни след приключване на 

работата на комисията; 

36.2. Възложителят изпраща решението до участниците в процедурата в срок от 3 (три) работни дни 

от издаването му; 

36.3. При писмено искане от участник Възложителят е длъжен да осигури достъп до протокола на 

комисията в срок от 3 (три) работни дни след представянето му. 
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VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

37.  Основания за  прекратяване на процедурата  

         Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на 

обстоятелствата, съгласно чл. 39 от ЗОП. 

 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

38.  Процедура  по сключване на договор  

38.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания на първо 

място и определен за Изпълнител участник; 

38.2. Възложителят може да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран 

участник в процедурата или да прекрати процедурата, в случай че участникът в процедурата, 

който е избран за Изпълнител откаже да подпише договор или не изпълни някое от 

изискванията по чл.42, ал.1 от ЗОП, или не отговаря на изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, 

или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

38.3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, 

допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 

Изпълнител; 

38.4. При подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка участникът, който е избран 

за Изпълнител трябва да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП; 

38.5. При подписването на договора Изпълнителят трябва да представи: 

 документите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;  

 документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 

38.6. В случаите, в които участникът не представи исканите документи, Възложителят може да 

сключи договор със следващия класиран участник или да прекрати процедурата. 

39. Основания за изменение на договора   

39.1. Страните по договора за изпълнение на обществена поръчка не могат да го изменят; 

39.2. Изменение на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се допуска по 

изключение, съгласно чл. 43 от ЗОП. 

40. Срокове за сключване на договор  

         Договор за изпълнение на обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 41 от ЗОП. 

Изпълнението на договора започва след получаване на възлагателно писмо от Възложителя за 

начало на договора.  

 

        VIII. ГАРАНЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 41.  Гаранция за изпълнение на договора –  условия, размер и начин на плащане  

41.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора за 

обществена поръчка;  

41.2. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под 

формата на банкова гаранция; 

41.3. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение; 

41.4. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка представя банковата гаранция 

или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при 

неговото сключване; 

41.5. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се 

посочва договора, за който се отнася представената гаранция; 

41.6. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане, паричната сума се внася по 

сметката на  "Чистота-Искър" ЕООД в лева, както следва:   

         IBAN: BG49SOMB91301026391201 

         BIC: SOMBBGSF 

         банка: "Общинска банка" АД, клон "Врабча" 

41.7. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за 

изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя; 
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41.8. Възложителят ще освободи гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение без да дължи 

лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него; 

41.9. Банковите разходи за издаването на гаранциите се поемат от Изпълнителя. Той трябва да 

предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на 

гаранциите да не бъде по-малък от размера, който е определен в настоящите указания; 

41.10. Разходите за евентуалното усвояване на гаранциите се поемат от Възложителя. 

 

 

IX. ОБЖАЛВАНЕ 

42.  Срокове и процедурата  

42.1. На обжалване подлежи всяко решение на Възложителя в процедура за възлагане на обществена 

поръчка; 

42.2. Решенията на Възложителя се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно 

тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни  икономически, 

финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или 

във всеки друг документ, свързан с процедурата; 

42.3. На обжалване подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства 

достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване 

действията на Възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП; 

42.4. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 

1) решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 

2) получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 

3) публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените 

поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз; 

 42.5. Срокът за обжалване на решението по т.42.4.1) тече от получаването на документацията, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

 1) жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 

 2) документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 

 42.6. Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е 

уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие; 

 42.7. Жалба може да се подава от: 

          - всяко заинтересовано лице; 

          - всеки заинтересован участник; 

 42.8. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, 

чието решение, действие или бездействие се обжалва. 

 42.9. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за определяне на 

Изпълнител не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е 

поискана временна мярка „спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана 

временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила 

на: 

1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 

2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. 

 42.10. Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за възлагане на 

обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато 

предварително изпълнение. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 1 - Оферта за участие в открита процедура 

ОБРАЗЕЦ № 2 - Административни сведения 

ОБРАЗЕЦ № 3  - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по  чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т. 2, т.5 и ал.5, 

т.1 от Закона за обществените поръчки 

ОБРАЗЕЦ № 3А - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, 

т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки 

ОБРАЗЕЦ № 4 - Декларация за използване или липса на подизпълнители  

ОБРАЗЕЦ № 4А - Декларация от подизпълнители  

ОБРАЗЕЦ № 5 - Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на 

обществената поръчка, да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни свързани с 

поръчката 

ОБРАЗЕЦ № 6  - Срокове за доставка и гаранционни срокове 

ОБРАЗЕЦ № 7  -  Предлагана цена 

ПРОЕКТ на Договор 
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ОБРАЗЕЦ № 1 

 

 

ОФЕРТА 

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

 

 „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД“ 

 

от ………...................................................................................................................................... 

/наименование на участника / 

седалище: ......................................................., адрес за кореспонденция:......................................................, 

телефон: .........................., факс: .............................., моб.телефон: ............................, е-mail:......................, 

дан. №. ..................................., ЕИК: ...........................................,  

представляван от: ......................................................................... 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

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

възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА "ЧИСТОТА- ИСКЪР" ЕООД“ 

 Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с 

поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без 

възражения и ако бъдем определени за Изпълнител ще сключим договора изцяло в съответствие с 

проекта приложен към документацията за участие в законоустановения срок. 

 Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията поети с ОФЕРТАТА до 

изтичане на сто и двадесет /120/ календарни дни включително, считано от крайния срок за 

получаване на офертите. 

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и 

неразделна част от нея "Предложение за изпълнение на поръчката" и "Предлагана цена". 

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

при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно 

условията посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение 

на задълженията си в съответствие с договорените условия. 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения 

списък. 

 

 

 

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

                                                                                                                                           /име, длъжност/ 
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 ОБРАЗЕЦ № 2 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Наименование на участника: ........................................................................................... 

 

2. Адрес: .................................................................................................................................... 

/град, код, улица № / 

телефон: .........................., факс: .............................., мобилен телефон: .............................. 

E-mail: ............................................. 

  

 

3. Фирмени данни:  

ЕИК: ........................................... 

 

4. Обслужваща банка  

име: ...................................................................... 

IBAN: ..................................................................  

BIC: ..................................................................... 

титуляр на сметката: ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                           /име, длъжност/ 
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ОБРАЗЕЦ № 3 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 47, ал.1, т.1, ал.2, т.5  и ал.5, т.1 от  ЗОП 

 

 Долуподписаният/ата.............................................................................................................., 

(трите имена) 

  

 в качеството си на ........................................................ на ....................................................., 

 

 ЕИК: .............................,  

 

 със седалище и адрес на управление: ..................................................................................., 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (С влязло в сила определение съм реабилитиран)
3 

за: 

  1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

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

  1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс; 

  1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс; 

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

  1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс; 

 2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 3. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с 

възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната 

промяна. 

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

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

           Дата: .....................                    Декларатор: .............................. 

    гр. ........................................                      (подпис) 

 

 Забележка:В зависимост от правно-организационната форма на участника, декларацията 

се представя от всяко едно от лицата посочени в чл.47, ал 4 от ЗОП.   

                                                           
3
 Оставя се вярното. 
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ОБРАЗЕЦ № 3А 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал.5, т.2 от  ЗОП 

 

 

 

     Долуподписаният/ата ................................................................................................................, 

(трите имена) 

     в качеството си на .................................................... на ...........................................................,  

 

     ЕИК: .............................,  

 

     със седалище и адрес на управление: ....................................................................................., 

  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

     

       Представляваното от мен дружество: 

 

1. Не е обявено в несъстоятелност; 

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове; 

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че дружеството 

е чуждестранно юридическо лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони 

и подзаконови актове, включително дейността му не е под пазпореждане на съда или дружеството не 

е преустановило дейността си. 

 4. Не е осъждано за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки 

по чл. 3, ал. 2 от ЗОП 

5. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, към държавата и към общината, в която се намира седалището на дружеството, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или има задължения за данъци или за вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която дружеството е установено. 

6. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

 7. Не е сключил договор с лице по смисъла на чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя 

възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.   
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

           

             Дата: .....................                        Декларатор: .............................. 

  

 Забележка: Декларацията е достатъчно да се подаде от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да представляват участника или от упълномощено от представляващия по закон с 

нотариално заверено пълномощно лице. 
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                                                                                                                                              ОБРАЗЕЦ № 4 

   

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за подизпълнители 

 

   Долуподписаният/ата ........................................................................................................................, 

(трите имена) 

   в качеството си на .....................................................................на ......................................................,  

 

   ЕИК: ............................., 

 

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

                                                                                           

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. При изпълнението на обществена поръчката с предмет: 

 

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ И  

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД" 

            няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител (и) 

                               (ненужното се зачертава) 

      2. Подизпълнителя/ите, който ще ползвам е/са следните: 

      Подизпълнител № 1: .……….................................................................………… 

(наименование на подизпълнителя) 

      с дял на участие ............. % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности:  

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

                       (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка) 

       Подизпълнител № 2: .……….................................................................………… 

(наименование на подизпълнителя) 

      с дял на участие ............. % от общата стойност. Работата му ще обхваща следните дейности: 

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

                       (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка) 

      3. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител 

/посочените подизпълнители/ като за свои действия, бездействия и работа. 

 

 

       Дата:..............                                                           Подпис и печат:.........................  
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                             ОБРАЗЕЦ № 4А 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка 

 

  

       Долуподписаният/ата ............................................................................................................, 

(трите имена) 

       в качеството си на ....................................................................................................................,  

 

       ЕИК ............................., 

 

       със седалище и адрес на управление: .....................................................................................,                                                                               

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Съгласен съм да участвам като подизпълнител в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: 

 

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ  И 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД" 

 

       на ............................................................................................................................................................... 

   (наименование на участника) 

 

       2. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на 

           обединение.  

 

 

 

 

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

                                                                                                                                              /име, длъжност/ 
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                                                                                                                                                ОБРАЗЕЦ № 5 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

       Долуподписаният .............................................................................................................................., 

                     (трите имена) 

       в качеството си на............................................................................................................................., 

                   (длъжност) 

       на участник: ......................................................................................................................................, 

(наименование на участника) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

        1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата. 

 

        2. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, 

които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ми бъде възложена. 

 

        3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните 

свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в откритата процедура. 

 

 

 

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

                                        /име, длъжност/ 
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ОБРАЗЕЦ № 6 

 

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

(наименование на участника) 

 

Срокове за доставка и гаранционни срокове 

 

 

        I. Срок за доставка на собствен терен (до склад за съхранение на Изпълнителя)         

  

           1. За специализирани автомобили   ................................. кал. дни  

                 (с цифри и думи) 

           

           2. За специализирана техника  ................................. кал. дни 

                                                                 (с цифри и думи)  

    

       II. Гаранционен срок  

 

        1. За специализирани превозни средства за превозване на инфилтрат (цистерни), както следва: 

        1.1. Специализирани превозни средства с обем на цистерната от 12 куб. м.: ................................; 

        1.2. Специализирани превозни средства с обем на цистерната от 8 куб. м.:  ................................;. 

        1.3. Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци  с вместимост от 

16 куб.м.: ..........................................; 

        1.4. Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с вместимост от 

20 куб. м.: .........................................; 

        1.5. Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с вместимост от 

24 куб. м.: .........................................; 

        1.6. Товарен автомобил тип "самосвал" с четири оси: .................................................; 

        1.7. Товарен автомобил тип "самосвал" с три оси: ....................................................... 

        2. За специализирана техника, както следва: 

        2.1. Комбиниран багер- товарач:..................................................................................... 

 

 

 

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

                                 /име, длъжност/ 
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ОБРАЗЕЦ № 7 

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

(наименование на участника) 

 

 

  "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД" 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

                    за 

 

             Обща цена без вкл. ДДС:  ........................................ лв. /с цифри и думи/ 

             Обща цена с вкл. ДДС: ............................................. лв. /с цифри и думи/ 

                                                                    

 

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

                                    /име, длъжност/ 

 

 

 

№ 

 

Вид на техниката 

 

Брой  

техника 

Единична 

цена без 

вкл. ДДС, 

лева  

Единична 

цена с вкл. 

ДДС, лева 

 

Брой 

Обща 

стойност 

без вкл. 

ДДС, лева 

Обща 

стойност с 

вкл. ДДС, 

лева     

1. Специализирани превозни средства за превозване на инфилтрат /цистерни/ 

1.1. 
Специализирани превозни 

средства с обем на 

цистерната от 12 куб. м.  

 

2 бр. 

  

   

1.2. 

Специализирани превозни 

средства с обем на 

цистерната от 8 куб. м. 

 

 

2 бр. 

 

   

 

2. Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци 

2.1. 

Специализирани 

автомобили за събиране и 

извозване на битови 
отпадъци с вместимост от 

16 куб.м.  

 

 

2 бр. 

  

  

 

2.2. 

Специализирани 

автомобили за събиране и 

извозване на битови 

отпадъци с вместимост от 

20 куб. м.  

 

 

2 бр. 

  

  

 

2.3. Специализирани 

автомобили за събиране и 

извозване на битови 

отпадъци с вместимост от 

24 куб. м.  

 

 

2 бр. 

     

3. Доставка на товарни автомобили тип "самосвал" 

3.1. Товарен автомобил тип 

"самосвал" с четири оси 

2 бр.      

3.2. Товарен автомобил тип 

"самосвал" с три оси 

 

3 бр. 
     

4. Специализирана техника 

4.1. Комбиниран багер-товарач 1 бр.      
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ПРОЕКТ!!! 

ДОГОВОР 

                                                         

Днес,  ................... 2015 г., в гр. София, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/  и в изпълнение на Решение №  746 от 19.12.2013 г. /Изменено с Решение № 287/28.05.2015 г./  

на  Столичен общински съвет,   

 се сключи настоящият договор между: 

1. "Чистота-Искър" ЕООД, ЕИК: 121696028, седалище и адрес на управление: гр. София 1528, 

ул. "Искърско шосе" № 2, и с адрес за кореспонденция: ............................................. представлявано от 

Илко Александров Чанков - Управител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

 и 

 2. …………………………….. (изписва се името на участника), ЕИК: (за юридически лица)/ 

ЕГН: (за физически лица): ............................, седалище и адрес на управление (за юридически лица)/ 

постоянен адрес (за физически лица): .................................................., представлявано от 

.................................................................., наричан/о/ по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави: 

 Специализирани превозни средства за превозване на инфилтрат /цистерни/ - 4 

бр., както следва: 

- специализирани превозни средства с обем на цистерната от 12 куб. м. - 2 бр.; 

- специализирани превозни средства с обем на цистерната от 8 куб. м. - 2 бр.; 

 Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци - 6 

бр., както следва: 

- специализирани автомобили за събиране и извозване на отпадъци с вместимост 

от 16 куб.м. - 2 бр.; 

- специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с 

вместимост от 20 куб.м. - 2 бр.; 

- специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с 

вместимост от 24 куб.м. - 2 бр.; 

 Товарен автомобил тип "самосвал" - 5 бр., както следва; 

- товарен автомобил тип "самосвал" с четири оси - 2 бр.; 

- товарен автомобил тип "самосвал" с три оси - 3 бр.;  

 Специализирана техника: 

        - комбиниран багер-товарач - 1 бр., 

 

 всички с технически параметри и с необходимите обозначения,  съгласно Приложение № 

1 "Техническа спецификация". 

                         

  

ІІ.  ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 чл.2. /1/ Общата стойност на доставката е  ............................ (словом) лева с вкл. ДДС, в т.ч. 

и присъщите транспортни разходи и не подлежи на промяна за срока на договора. 

           Единичните цени на стоките са както следва: 

 Специализирани превозни средства за превозване на инфилтрат /цистерни/, 

както следва: 

- специализирани превозни средства с обем на цистерната от 12 куб. м. - 2 бр. - 

обща цена ...............................(словом) лева без вкл. ДДС; 
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- специализирани превозни средства с обем на цистерната от 8 куб. м. - 2 бр. - 

обща цена ...............................(словом) лева без вкл. ДДС; 

 

 Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци, както 

следва: 

- специализирани автомобили за събиране и извозване на отпадъци с вместимост 

от 16 куб.м. - 2 бр. - обща цена ...............................(словом) лева без вкл. ДДС; 

- специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с 

вместимост от 20 куб.м. - 2 бр. - обща цена ...............................(словом) лева без 

вкл. ДДС; 

- специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с 

вместимост от 24 куб.м. - 2 бр. - на обща стойност ...............................(словом) лева 

без вкл. ДДС; 

 Товарен автомобил тип "самосвал", както следва; 

- товарен автомобил тип "самосвал" с четири оси - 2 бр. - на обща стойност 

...............................(словом) лева без вкл. ДДС; 

- товарен автомобил тип "самосвал" с три оси - 3 бр. - на обща стойност 

...............................(словом) лева без вкл. ДДС;  

 Специализирана техника: 

        - комбиниран багер-товарач - 1 бр. - на обща стойност ........................ (словом) лева 

без вкл. ДДС. 

           /2/ Плащането на специализираните автомобили и техника ще се извършва по следната 

схема: 

          Схема на плащане: 

          2.1. Авансово плащане в размер на……………………… (словом) лева без вкл. ДДС, 

които представляват 10 % от общата ценa, дължимо до 30 (тридесет) календарни дни след 

подписване на Договора. Плащането се извършва въз основа на представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

оригинална фактура. 

          2.2. Междинно плащане в размер на ………………………(словом) лева без вкл. ДДС, 

които представляват 20 % от общата цена на Договора, дължимо до 30 (тридесет) календарни дни 

след представяне на приемо-предавателен протокол за доставка на специализираните автомобили и 

специализираната техника до базата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Плащането се извършва въз основа на 

представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 

          2.3. Окончателно плащане в размер на  ……........…………(словом) лева без вкл. ДДС, 

които представляват 70 % от общата цена по Договора, дължимо до 90 (деветдесет) календарни  дни 

след окончателната доставка на специализираните автомобили и специализираната техника 

придружена с приемо-предавателен протокол. Плащането се извършва въз основа на представена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура. 

 

 

IIІ. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 

 чл.3. /1/ Доставката на специализираните автомобили и специализираната техника се 

извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до негова база в срок  до ............... (словом) календарни дни от датата 

на  подписване  на договора.    

            /2/ Доставката на специализираните автомобили и специализираната техника се 

извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от негова база до базата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок  до ............... 

(словом) календарни дни от датата на подписване   на договора.                                                                                                                                                                                                                                                         

   Всеки етап от доставката до базата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява от двустранно 

подписани отделни приемателно-предавателни протоколи между страните 

 чл.4. Собствеността върху  специализираните автомобили и специализираната техника, 

предмет на настоящия договор, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставката им от 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписването на съответните двустранни приемателно-предавателни 

протоколи между страните. 

 чл.5. Гаранционният срок /в месеци/ на доставените специализирани автомобили и 

специализираната техника е както следва: 

 

/Описва се подробно гаранционния срок за всеки вид техника в месеци и точния обхват на 

гаранцията./ 

 

 Гаранционният срок на доставените специализирани автомобили и специализираната техника 

започва да тече от датата на предаване на фактическото им владение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 чл.6. /1/ Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора. 

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

освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на 

гаранционния срок по чл.5 на доставената техника по чл.1. 

 чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който 

средствата са престояли законно при него. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено, 

добросъвестно и в срок изпълнение на този договор. 

 чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време и на всеки етап от договора да извършва 

проверка относно качеството на изпълнението му. 

 чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията и/или бездействията на 

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

договора. 

 чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му 

предоставя цялата необходима информация за изпълнение на договора. 

 чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да възложи започване на дейностите по извършване на 

доставката с уведомително писмо за начало на изпълнението.  

 чл.13. При изпълнение на ангажиментите по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в 

размера, сроковете и при условията, предвидени в договора. 

 чл.14. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа доставените специализирани 

автомобили и специализирана техника за тяхното съответствие с вида, качеството и количеството, 

определени за извършване на доставката и при констатиране на несъответствие незабавно да 

уведоми за това писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или съответния негов представител. 

              /2/ Рекламации за явно количествено и качествено несъответствие се правят към 

момента на самата доставка. 

           /3/ Рекламациите за скрити недостатъци се правят под формата на писмено 

заявление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се отправя покана до същия за съставяне и подписване 

на Констативен протокол от представители на двете страни. 

 

 

VI.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 

 чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
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          1. при качествено, добросъвестно и в срок изпълнение на този договор да получи от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение при условията, размера и сроковете на този 

договор; 

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

този договор; 

                        3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация, свързани 

с изпълнението на  този договор. 

 чл. 16.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

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

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

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

         3.  да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

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

пропуски в изпълнението;  

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

отношение към изпълнението на този договор.  

 чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставката на  

специализираните автомобили и специализираната техника до посочените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бази. 

 чл.18. При направена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламация за качеството на доставената 

техника, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява отстраняването на констатираните рекламации в срок до 7 

/седем/ дни, считано от датата на подписването на Констативния протокол по  чл.14, ал. 3 от 

настоящия договор. 

 

 

VІI. РЕД И НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

 чл. 19. /1/ Приемането на доставките по договора се осъществява с подписване на приемо-

предавателни протоколи. 

             /2/ Приемо-предавателните протоколи се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два 

еднообразние кземпляра в съответствие с техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

             /3/ В срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на уведомително писмо от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на доставката, упълномощени представители 

на страните проверяват и подписват приемо-предавателния протокол за извършени в съответствие с 

клаузите на този договор доставки. 

             /4/ В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител поискат допълнителна 

информация за изясняване на обстоятелства отразени в протокола, срокът по ал. 3 се удължава с 3 

/три/ работни дни.  

             /5/ Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител установят скрити недостатъци на 

доставената техника по чл.1, те имат право да дадат указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да определят 

срок за отстраняването им. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията в определения 

му срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи стойността за отстраняване на установените 

скрити недостатъци от стойността на всеки следващ приемо-предавателен протокол. 

            /6/ Окончателното приемане на реално извършените доставки се осъществява с 

подписване на окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от страните.  

            /7/ В случай, че се установи неточно изпълнение на задълженията по договора от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в окончателния протокол се описват подробно установените неточности в 

съответствие с договора и се определя срок за отстраняването им. 

           /8/ Отстраняването на неточностите по ал.7 се удостоверява с подписването на 

протокол между страните. 

 

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
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 чл.20. Страните могат да изменят договора само по изключение, при условията на чл. 43 от 

ЗОП. 

 чл.21. /1/ Настоящият договор се прекратява: 

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

             2. преди изтичане срокът на договора: 

            2.1.по взаимно съгласие; 

            2.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 

/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната такава;  

            2.3. с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при забавяне на 

доставката с повече от 10 /десет/ календарни дни спрямо договорения срок. В този случай гаранцията 

за изпълнение не се възстановява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява 

незабавно изцяло сумата на полученото авансово плащане. 

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

предизвестие, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му той не е в състояние 

да изпълни своите задължения по договора. 

           /3/ При предсрочно прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки, като в този случай 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно неизползваната част от 

полученото авансово плащане. 

          /4/ В случай, че прекратяването на договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият 

дължи и законната лихва върху неизползваната част от аванса за периода от получаването до 

възстановяването й. 

 

 

IX.  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДОГОВОРА. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 

 чл.22. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,   

ако то се дължи на непреодолима сила. 

 чл.23. В случай, че по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не бъде спазен някой от сроковете за 

доставка или доставката не е изпълнена в срока по чл.3 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % /половин процент/ от 

стойността на неизвършените доставки за всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет 

процента/ от тази стойност.   

 чл.24. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% /пет процента/ от стойността на договора по чл.2. 

 чл.25. /1/ В случай, че по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не бъдат спазени сроковете за плащане, 

същият дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената сума за периода на 

забавата. 

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

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

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

задържа представената гаранция за изпълнение на договора. 

            /4/ При частично неизпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

задържа част от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на стойността на 

неизпълнението. 

           /5/ При качествено и срочно изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да освободи 

гаранцията за изпълнение на договора съгласно условията по Параграф IV от договора. 

 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

 чл.26. Всички спорове възникнали между страните при и по повод изпълнението на 

настоящия договор ще се решават чрез преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд. 
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 чл.27. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

 чл.28. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще 

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

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

 Съобщения или уведомления получени след 16:30 часа или получени в неработен ден ще се 

считат за получени в следващия работен ден. 

 чл.29. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на 

адресна или друга регистрация, в срок до 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на промяната. 

 Неразделна част от този договор са: 

            - Приложение № 1 - Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

            - Ценово и техническо предложение. 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 

една от страните. 

 

 

  

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

                                          /име, длъжност/                                                                        /име, длъжност/ 
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                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

Одобрявам:…..…...…….…. 

                  / Илко Чанков/ 

                               /Управител на "Чистота-Искър" ЕООД/ 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

  

"ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ И 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА 

 "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД" 

 

 

1. Доставка на специализирани превозни средства за превозване на 

инфилтрат /цистерни/, както следва: 

           

            1.1. Специализирани превозни средства с обем на цистерната от 12 куб. м. - 2 

бр. със следните технически показатели: 

   

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип товарен автомобил мин. 6 х 2 

Общо тегло мин. 25 т. 

Обем на двигателя мин. 7000 куб.см.  

Мощност на превозното 

средство 

мин. 180 kW 

Скоростна кутия Автоматична или ръчна, минимум 8 предавки на 

преден ход и 1 предавка на заден ход 

Гранични стойности на вредни 

емисии 

Мин. Евро 5 

Вид на двигателя Дизелов 

Дата на производство Не по-рано от 6 /шест/ месеца преди решението на 

комисията за обявяване на победител в обществената 

поръчка. 

Окачване Пневматично, смесено  или механично 

Спирачна система 

Оборудван с дискови/барабанни спирачки на предна и 

задни оси 

Други изисквания Странични огледала с подгряване 

  Блокаж на диференциала 

 ABS, ASR 

  

Фабрична подготовка за допълнителен монтаж на GPS 

система 
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НАДСТРОЙКА 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип цистерна за вода, снабдена с дюзи за 

  разпръскване в предната част на автомобила 

Обем на водосъдържателя мин. 12 000 литра 

Форма на водосъдържателя елипсовидна 

Помпа мин. 70 куб.м. за час и налягане мин. 8 bar 

Инсталация водна 

мин. 2,5 метра широчина на измиващато 

устройство 

  отпред с контрол от кабината 

Хидравлична система 

Задвижване чрез хидравличната система на автомобила 

Контрол на системата от кабината на автомобила 

Аксесоари 

Маркучи дължина мин. 10 м., 

Миене диаметър 1.5 цола 

Източване диаметър 4 цола 

Сигнални лампи мин. 2 бр. жълти, въртящи се 

Други изисквания възможност за демонтаж на цистерната 

  и замяната и с песъкарно устройство 

 

 

 

  1.2. Специализирани превозни средства с обем на цистерната от 8 куб. м. - 2бр. 

със следните технически показатели: 

 

 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип товарен автомобил мин. 4х2 

Общо тегло мин.18 т. 

Обем на двигателя мин. 6000 куб.см.  

Мощност на превозното 

средство 

мин. 180 kW 

Скоростна кутия Автоматична или ръчна, минимум 8 предавки на 

преден ход и 1 предавка на заден ход 

Гранични стойности на вредни 

емисии 

мин. Евро 5 

Вид на двигателя Дизелов 

Дата на производство Не по-рано от 6 /шест/ месеца преди решението на 

комисията за обявяване на победител в обществената 

поръчка.  

Окачване Пневматично, смесено или механично 

Спирачна система  Оборудван с дискови/барабанни спирачки на предна и 

задна оси 

Други изисквания Странични огледала с подгряване 

  Блокаж на диференциала 

  ABS, ASR 

  

Фабрична подготовка за допълнителен монтаж на GPS 

система 
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НАДСТРОЙКА 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип цистерна за вода, снабдена с дюзи за 

  разпръскнане в предната част на автомобила 

Обем на водосъдържателя мин. 8 000 литра 

Форма на водосъдържателя елипсовидна 

Помпа мин. 70 куб.м. за час и налягане мин. 8 bar 

Инсталация водна мин. 2,5 метра широчина на измиващато устройство 

  отпред с контрол от кабината 

Хидравлична система 

Задвижване чрез хидравличната система на автомобила 

Контрол на системата от кабината на автомобила 

Аксесоари 

Маркучи дължина мин. 10 м. 

Миене диаметър 1.5 цола 

Източване диаметър 4 цола 

Сигнални лампи мин. 2 бр. жълти, въртящи се 

Други изисквания възможност за  демонтаж на цистерната 

  и замяната и с песъкарно устройство 

 

2. Доставка на  специализирани автомобили за събиране и извозване на 

битови отпадъци, както следва:  

 

2.1. Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с 

вместимост от 16 куб.м. - 2 бр. със следните технически показатели: 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип товарен автомобил мин. 4 х 2 

Общо тегло мин. 17 т. 

Обем на двигателя мин. 6000 куб.см.  

Мощност на превозното 

средство 

мин. 180 kW 

Скоростна кутия Автоматична или ръчна, минимум 8 предавки на 

преден ход и 1 предавка на заден ход 

Гранични стойности на вредни 

емисии 

мин. Евро 5 

Вид на двигателя Дизелов 

Дата на производство Не по-рано от 6 /шест/ месеца преди решението на 

комисията за обявяване на победител в обществената 

поръчка. 

Окачване пневматично, смесено или механично 

Спирачна система 

Оборудван с дискови/барабанни спирачки на предна 

и задна оси 

Други изисквания Странични огледала с подгряване 

  Блокаж на диференциала 

  ABS, ASR 

  

Фабрична подготовка за допълнителен монтаж на 

GPS система 
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НАДСТРОЙКА 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип сметосъбираща надстройка тип вариопреса 

Стандарти да отговаря на стандарт EN 1501-1 с всички по-късни 

негови промени 

Технически възможности приемното устройство да има възможност 

  да вдига кофи за ТБО с обем от 110,220, 1100л. 

Хидравлична система 

Задвижване чрез хидравличната система на автомобила 

Контрол на системата от кабината на автомобила, чрез пулт за управление 

Аксесоари 

Сигнални лампи мин. 2 бр. жълти, въртящи се 

 

 

2.2. Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с 

вместимост от 20 куб. м. - 2 бр. със следните технически показатели: 

 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип товарен автомобил мин. 6 х 2 

Общо тегло мин. 25 т. 

Обем на двигателя мин. 6000 куб.см.  

Мощност на превозното 

средство 

мин. 180 kW 

Скоростна кутия Автоматична или ръчна, минимум 8 предавки на 

преден ход и 1 предавка на заден ход 

Гранични стойности на вредни мин. Евро 5 

емисии 

Вид на двигателя Дизелов 

Дата на производство Не по-рано от 6 /шест/ месеца преди решението на 

комисията за обявяване на победител в обществената 

поръчка. 

Окачване Пневматично, смесено или механично 

Спирачна система Оборудван с дискови/барабанни спирачки на предна 

и задна оси 

Други изисквания Странични огледала с подгряване 

  Блокаж на диференциала 

  ABS, ASR 

  

Фабрична подготовка за допълнителен монтаж на 

GPS система 

НАДСТРОЙКА 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип сметосъбираща надстройка тип вариопреса 

Обем на настройката мин. 20 куб.м.   

Стандарти да отговаря на стандарт EN 1501-1 с всички по-късни 

негови промени 

Технически възможности приемното устройство да има възможност 

  да вдига кофи за ТБО с обем от 110, 220, 1100 л. 
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Хидравлична система 

Задвижване чрез хидравличната система на автомобила 

Контрол на системата от кабината на автомобила, чрез пулт за управление 

от оператор 

Аксесоари 

Сигнални лампи мин. 2 бр. жълти, въртящи се 

 

2.3. Специализирани автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци с 

вместимост от 24 куб. м. -2 бр. със следните технически показатели: 

   

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип товарен автомобил мин. 6 х 2 

Общо тегло мин. 25 т. 

Обем на двигателя мин. 7000 куб.см.  

Мощност на превозното 

средство 

мин. 180 kW 

Скоростна кутия Автоматична или ръчна, минимум 8 предавки на 

преден ход и 1 предавка на заден ход 

Гранични стойности на вредни 

емисии 

мин. Евро 5 

Вид на двигателя Дизелов 

Дата на производство Не по-рано от 6 /шест/ месеца преди решението на 

комисията за обявяване на победител в обществената 

поръчка. 

Окачване Пневматично, смесено или механично 

Спирачна система Оборудван с дискови/барабанни спирачки на предна 

и задна оси 

Други изисквания Странични огледала с подгряване 

  Блокаж на диференциала 

  АBS,  ASR 

  

Фабрична подготовка за допълнителен монтаж на 

GPS система за наблюдение 

НАДСТРОЙКА 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип сметосъбираща надстройка тип вариопреса 

Обем на настройката мин. 24 куб.м.   

Стандарти 

да отговаря на стандарт EN 1501-1 с всички по-късни 

негови промени 

Технически възможности приемното устройство да има възможност 

  да вдига кофи за ТБО с обем от 110, 220, 1100 л. 

Хидравлична система 

Задвижване чрез хидравличната система на автомобила 

Аксесоари 

Сигнални лампи мин. 2 бр. жълти, въртящи се 
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3. Доставка на товарен автомобил тип "самосвал", както следа: 

 

3.1. Товарен автомобил тип "самосвал" с четири оси - 2 бр. със следните 

технически показатели: 

 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип 1 бр. товарен автомобил 8 х 8 и 

1 бр. товарен автомобил мин. 8 х 4 

Общо тегло  мин. 36 т. 

Обем на двигателя мин. 8 500 куб.см.  

Мощност на превозното 

средство 

мин. 260 kW 

Скоростна кутия Автоматична или ръчна, минимум 12 предавки на 

преден ход и 1 предавка на заден ход 

Гранични стойности на вредни мин. Евро 5 

емисии 

Вид на двигателя Дизелов 

Дата на производство Не по-рано от 6 /шест/ месеца преди решението на 

комисията за обявяване на победител в обществената 

поръчка. 

Окачване предни оси – листови ресори, 

задни оси – листови ресори 

Спирачна система Оборудван с барабанни/дискови спирачки на предна и 

задна оси 

Други изисквания Централно заключване  

  Странични огледала с подгряване 

  Блокаж на всички диференциали 

  ABS 

  

Фабрична подготовка за допълнителен монтаж на 

GPS система 

НАДСТРОЙКА 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип самосвална надстройка 18/20m3 

Товароподемност мин. 16 тона 

Форма на коша правоъгълно напречно сечение 

Хидравлична система 

Задвижване чрез хидравличната система на автомобила 

Контрол на системата от кабината на автомобила 

 

3.2. Товарен автомобил тип "самосвал" с три оси - 3бр., при следните 

технически показатели: 

 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип товарен автомобил мин. 6 х 4 

Общо тегло мин. 30 т. 
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Обем на двигателя мин. 8 500 куб. см.  

Мощност на превозното 

средство 

мин. 230 kW 

Скоростна кутия Автоматична или ръчна, минимум 12 предавки на 

преден ход и 1 предавка на заден ход 

Гранични стойности на вредни 

емисии 

мин. Евро 5 

Вид на двигателя Дизелов 

Дата на производство Не по-рано от 6 /шест/ месеца преди решението на 

комисията за обявяване на победител в обществената 

поръчка. 

Окачване предни оси – листови ресори, 

задни оси – листови ресори 

Спирачна система 

Оборудван с барабанни/дискови спирачки на предна и 

задна оси 

Други изисквания Странични огледала с подгряване 

  Блокаж на всички диференциали 

  ABS 

  

Фабрична подготовка за допълнителен монтаж на 

GPS система 

НАДСТРОЙКА 

Общи технически показатели 

Техническа характеристика Изисквана стойност 

Тип самосвална надстройка 14/16m3 

Товароподемност мин. 12 тона 

Форма на коша правоъгълно напречно сечение 

Хидравлична система 

Задвижване чрез хидравличната система на автомобила 

Контрол на системата от кабината на автомобила 

 

              4. Доставка на специализирана техника: 

 

              4.1. Комбиниран багер-товарач - 1 бр., със следните технически показатели: 

 

Технически характеристики Изисквани стойности 

Двигател Дизел, мин. 55 к.с., ЕТАП – 3Б 

Обем на двигателя макс. 4000 см³ 

Система за лесно запалване при 

ниски температури "студен старт" 

да 

Задвижване 4 х 4, с възможност за промяна на режима от 

оператора 

Скоростна кутия, тип полуавтоматична/ръчна 

Предавки  4 предни и 4 задни 

Заключване на задния диференциал да 

Хидравлична помпа, тип аксиално-бутална 

Предна кофа мин. 4 в 1  

Багерна уредба с телескопично удължение  

Хидравлична линия за чук да 

Бързосменник да 

Товароподемност на предната кофа мин. 3 000 кг  

 


