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I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА – в отделно 

приложение. 

 

Решение за откриване на процедурата, изпратено в АОП на 13.12.2016 г. 
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II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – в отделно приложение. 

  

Обявление за обществена поръчка, изпратено за публикуване в РОП и в ОВ на ЕС  на  

13.12.2016 г.
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ІII. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

1.  ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ 

1.1. Възложител 
Възложител на обществената поръчка е „Чистота-Искър” ЕООД. 

Седалището на Възложителя е: град София, ул. "Искърско шосе" № 2, адрес за 

кореспонденция: гр. София, ул. Резбарска № 11, ет. 2, e-mail: office@chistota-iskar.com, тел.: 

02/ 973-23-10, представлявано от Джоанна Кръстева Димитрова, управител. 

1.2. Предмет на обществената поръчка 

Предмет на обществената поръчка е "Наем на специализирани автомобили, 

оборудвани за зимно почистване и поддържане на улици и транспортна инфраструктура". 

Наем на специализирани мултифункционални автомобили с оборудване за зимно почистване 

без водачи, с характеристики, посочени в Техническата спецификация на Възложителя. 

1.3. Цели на обществената поръчка и очаквани резултати 

Основната цел е Възложителят да разполага с достатъчно техника за извършване на 

дейности по зимно поддържане на улици и транспортна инфраструктура. 

Резултати, които трябва да се постигнат/Очаквани резултати: да се наеме техника без 

водачи за зимно поддържане на улици и транспортна инфраструктура. 
Очаквани конкретни резултати от изпълнението на договора: разполагане с 

необходимия брой специализирани автомобили.  

Обхват на дейностите на договора – посочени са в приложения проект на договор;  

1.4. Условия към изпълнението на поръчката – посочени са в приложения 

проект на договор;  

1.5. Други условия към изпълнението на поръчката – посочени са в приложения 

проект на договор. 

2. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Обектът на обществената поръчка е „УСЛУГА“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

3. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

Открита процедура по чл.18, ал.1, т. 1 от ЗОП. 

4. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Начална дата за изпълнение на поръчката е 16.10.2017 г.  

Срокът за изпълнение на поръчката е до 30.04.2018 г. 

Специализиранаите автомобили се предоставят на Възложителя на адрес: гр. София, 

ул. Резбарска 11, база на „Чистота-Искър“ ЕООД. 

 

5. МАКСИМАЛНА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, ИЗТОЧНИК НА 

ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Максималната прогнозна стойност на обществената поръчка е 446 000 лева без ДДС. 

Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя.  

Авансово плащане: Не се предвижда. 

Плащане: подробно описано в проекта на договор. 

Плащанията по договора ще се извършват чрез преводи по банкова сметка на 

Изпълнителя, посочена в договора. 

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за смяна на банковата 

сметка в срок до 3 дни, считано от датата на промяната. В случай, че Изпълнителят не 

уведоми Възложителя в този срок ще се счита, че плащанията са надлежно извършени. 
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ІV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

 

 

1. Възложителят ще наеме товарни и/или специализирани автомобили оборудвани за зимно 

почистване и поддържане на уличната мрежа и транспортната инфраструктура, както следва: 

1.1. Четири двуосни малогабаритни мултифункционални автомобила. Всеки да е оборудван 

с:  

1.1.1. устройство за опесачаване  лентов тип с обем 2,5 – 3 кубични метра;  

1.1.2. гребло за сняг с ширина 2,20 метра. 

1.2. Един двуосен малогабаритен мултифункционален автомобил, оборудван с  устройство за 

опесачаване  лентов тип с обем 2,5 – 3 кубични метра и гребло за сняг с ширина 180 или 220 

см.   

1.3. Два двуосни малогабаритни мултифункционални автомобили, оборудвани с  устройство 

за опесачаване  лентов тип с обем 7 – 9 кубични метра и гребло за сняг с ширина 2,80 или 

3,20 м.   

  

1.2. Четири триосни мултифункционални автомобила, от които:  

1.2.1. два автомобила да са оборудвани с устройства за опесачаване лентов тип и с обем по 6 

кубични метра всеки; 

1.2.2. един автомобил оборудван с устройство за опесачаване  лентов тип с обем 8 кубични 

метра; 

1.2.3. един автомобил оборудван с устройство за опесачаване лентов тип с обем 9 кубични 

метра.  

Всеки автомобил да е оборудван с гребло за сняг с ширина 2,80 метра. 

 

1.3. Три четириосни мултифункционални автомобила, от които: 

1.3.1. един оборудван с устройство за опесачаване  лентов тип с обем 6 кубични метра;  

1.3.2. един оборудван с устройство за опесачаване  лентов тип с обем 8 кубични метра;  

1.3.3. един оборудван с устройство за опесачаване  лентов тип с обем 9 кубични метра.  

Всеки автомобил да е оборудван с гребло за сняг с ширина 3,20 метра. 

 

2. Участникът прилага към техническото предложение: 

 

2.1. списък на автомобилите, които ще се предоставят под наем, със снимков материал за 

всеки автомобил и оборудването му, както и подробно описание на оборудването; 

2.2.  заверено копие от големия регистрационен талон на всеки автомобил от списъка; 

2.3. заверено копие от европейски сертификат ЕВРО 2, ЕВРО 3 или по-голям за всеки 

автомобил от списъка; в случай, че е на чужд език и превод на български език; 

2.4. заверени копия от застрахователни полици за „гражданска отговорност“ и „каско“, 

за всеки автомобил от списъка, валидни за срока на договора. 
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V. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА 

ОФЕРТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

1. Възложителят назначава със заповед комисия, за да извърши подбор на 

участниците и разглежда и оцени офертите по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП, като определя 

поименния състав и председател. 

2. Комисията се състои от нечетен брой членове. 

3. Членове на комисията могат да бъдат и външни лица на основание писмен 

договор с всяко едно от тях. 

4. Комисията се назначава от Възложителя, след като изтече срока за получаване на 

офертите. 

5. Възложителят определя срок за работата на комисията. Срокът следва да е 

съобразен със спецификата на поръчката и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на 

офертите. 

6. Възложителят определя и мястото на съхранение на документите, свързани с 

обществената поръчка, до приключване работата на комисията. 

7. Членове на комисията могат да бъдат лица, които декларират, че за тях не е 

налице конфликт на интереси с участниците. 

8. Членовете на комисията представят на Възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 

от ЗОП, след като получат списъка с участниците, както и на всеки етап от процедурата, 

когато настъпи промяна. 

9. Решенията на комисията се вземат с мнозинство. Когато член на комисията е 

против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага 

мотивите си. Особеното мнение се аргументира, като мотивите са неразделна част от доклада 

на комисията. 

10. Критерият за определяне на икономически най-изгодната оферта е най-ниска цена. 

11. Критерият се прилага за оценяване на оферти, които: 

11.1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия;  

            11.2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1 – 7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП; 

            11.3. отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя. 

12. Комисията започва работа, след като получи представените оферти и протокола за 

приемането им. 

13. При промяна в датата, часа, или мястото за отваряне на офертите, участниците се 

уведомяват най-малко 48 часа чрез профила на купувача. 

14. Получените оферти се отварят на публично заседание и на него могат да 

присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за 

достъп до офиса на „Чистота-Искър“ ЕООД. 

15. Комисията отваря подадените оферти по реда посочен в протокола по т. 12,  

оповестява съдържанието на всяка оферта и проверява за отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". 

16. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един 

от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото 

предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

17. Публичната част от заседанието на комисията приключва, когато комисията 

извърши действията, описани в т. 15 и т. 16. 
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18. Комисията продължава своята работа в закрито заседание. 

19. Комисията разглежда информацията относно личното състояние на участника и 

критериите за подбор за съответствие с изискванията, поставени от възложителя. За 

резултатите се съставя протокол. 

20. Когато установи липса, непълнота, или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние, или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го 

изпраща на всички участници на посочената от тях ел. поща / email в деня на 

публикуването му в профила на купувача. 

Срокът за представяне на документи започва да тече от датата на изпращане на 

писмото на посочената в офертата ел. поща, подписано с ел. подпис по Закона за 

електронния документ и електронния подпис. 

21. В срок до 5 работни дни от получаване на протокола, участниците, за които е 

констатирано несъответствие, или липса на информация, могат да представят на комисията 

нов ЕЕДОП и/или другите документи, посочени в протокола, които съдържат променена 

и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща 

и относими към поръчката факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти. 

22. Представянето на комисията на нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация, се прилага и за подизпълнителите и 

третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител, или трето 

лице, когато се установи, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на 

възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. 

23. След изтичането на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията пристъпва към 

разглеждане на допълнително представените документи за съответствие на участниците с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

24. На всеки етап от процедурата при необходимост, комисията може да иска 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

25. Комисията не разглежда техническите предложения на участници, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

26. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с 

предварително обявените условия. 

27. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 

27.1 за когото са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 – 7 от ЗОП и посочените 

в обявлението обстоятелства по чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП; 

27.2 който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 

27.3 който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10); 

27.4 който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято 

оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 – 5 от ЗОП; 

27.5 участници, които са свързани лица. 
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28. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

29. Не по-късно от два работни дни преди отваряне на ценовите предложения, 

комисията обявява датата, часа и мястото на отварянето в профила на купувача.  

30. На отваряне на ценовите предложения могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на 

„Чистота-Искър“ ЕООД. Комисията отваря ценовите предложения и ги оповестява. 

31. Когато се установи, че ценовото предложение на участник е с повече от 20 на сто 

по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, по 

обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта - най-ниска цена, 

възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване. Обосновката се 

представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

32. Комисията оценява получената обосновка по правилата на чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП. 

33. По обявения критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта - най-

ниска цена, офертите ще бъдат оценени във възходящ ред, т.е. оферта с предложена най-

ниска цена се класира на първо място. 

34. В случай, че най-ниската цена се предлага от повече от един участник, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 

оферти. 

35. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа: 

35.1. състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа 

на комисията; 

35.2. номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, 

с които се изменят сроковете, задачите и съставът й; 

35.3. кратко описание на работния процес; 

35.4. участниците в процедурата; 

35.5. действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от 

офертите; 

35.6. класиране на участниците; 

35.7. предложение за отстраняване на участници; 

35.8. мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник; 

35.9. предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник 

или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание; 

35.10. описание на представените мостри и/или снимки; 

35.11. дата на съставяне на доклада. 

36. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се представя на 

възложителя за утвърждаване. Към доклада се прилагат всички документи, изготвени в хода 

на работата на комисията, като протоколи, особени мнения с мотиви, включително 

представени от участниците мостри, снимки и други материали. Докладът на комисията, 

заедно с цялата документация, се предава на възложителя. 

37. В 10-дневен срок от получаването на доклада, възложителят го утвърждава, или 

го връща на комисията с писмени указания, когато: 

37.1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за 

приключване на процедурата, и/или 

37.2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде 

отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата. 
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38. Възложителят определя срок на комисията за представяне на нов доклад, в който 

да допълни информацията или да отстрани установените нарушения, като дава указания: 

38.1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно 

мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите когато 

информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване 

на процедурата; 

38.2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите когато то може да 

бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата. 

39. Комисията представя на възложителя нов доклад, който съдържа резултатите от 

изпълнените указания. 

40. С утвърждаването на доклада от Възложителя, комисията приключва своята 

работа. 

41. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада, възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител, или за прекратяване на процедурата. 

42. Възложителят публикува решението си в профила на купувача заедно с 

протоколите и окончателния доклад на комисията по условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП и в 

същия ден изпраща решението на участниците на посочената в офертата ел. поща, 

подписано с ел. подпис по Закона за електронния документ и електронния подпис. 

43. Възложителят е длъжен да изпрати решението си на участниците в тридневен 

срок от издаването му. 
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VI. ОФЕРТА. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, 

който отговаря на изискванията, определени в Закона за обществените поръчки и 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията  за участие в 

процедурата. 

1.2. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание, съгласно законодателството на държавата, в която то е 

установено. 

1.3. В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват пряко 

или косвено дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

свързаните с тях лица, съгласно чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите 

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

свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите по чл. 4 от 

същия закон. 

1.4. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато 

участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 

1.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-7, чл.55, 

ал.1, т.1 и т.4 и чл.101, ал.11 от ЗОП в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА 

ПРОЦЕДУРАТА 

2.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

публикуване в профила на купувача   chistota-iskar.com/bg/aktualni_obqvi  до документацията 

за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на 

Европейския съюз и в Регистъра на обществените поръчки. 

2.2. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения 

по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди 

изтичане на срока за подаване на оферти. 

2.3. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на 

искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за подаване на оферти. В разясненията не се 

посочват лицата, направили запитването. 

2.4. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока 

по т.2.2. 

2.5. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 

2.6. В случаите когато са поискани своевременно разяснения по условията на 

процедурата и те не могат да бъдат представени в 4-дневен срок от получаване на искането, 

възложителят е длъжен да удължи срока за подаване на оферти. 

2.7. Изменения в условията и обявените срокове се извършват по правилата на чл. 

100 от ЗОП. От деня на публикуването на обявлението до крайния срок за получаване на 

оферти не може да има по-малко от 6 дни. 

2.8. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация 

се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. 
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2.9. Преди да подадат оферти, участниците трябва да се запознаят внимателно с  

указанията и условията, дадени в документацията за участие. 

 

3. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

3.1. Подготовката и провеждането на процедурата се извършва от Възложителя. Той 

отговаря за приемането и съхраняването на офертите за участие.  

3.2. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица или 

участниците се извършва чрез: 

3.2.1. електронна поща, по която документите се изпращат, подписани с 

електронен подпис, по условията на чл. 8, ал. 1, изр. 1 от Закона за електронния 

документ и електронния подпис: „Потвърждаване на получаването на 

електронно изявление не е необходимо, за да се смята, че е получено от 

адресата“; 
3.2.2. пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка; 

3.2.3. по факс, или чрез комбинация от тези средства.  

Посочените средства за комуникация са общодостъпни.  

3.3. Обменът и съхраняването на получената информация в хода на провеждане на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира 

запазване на нейната цялост, достоверност и поверителност. 

3.4. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. При 

промяна в посочения електронен адрес, адрес за кореспонденция  или факс, лицата са 

длъжни в срок от 24 часа, но не по-късно от първия работен ден надлежно да уведомят 

възложителя. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неподадена 

информация за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава 

възложителя от отговорност за неприето уведомление или информация. 

3.5. Когато решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на 

процедурата не е връчено на участника по някой от начините, посочени в т 3.2., 

възложителят по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП, публикува съобщение до него в профила на 

купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

 

4. ГАРАНЦИЯ  ЗА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

4.1. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, представя преди датата на 

сключване на договора гаранция за неговото изпълнение в размер на 5 % от стойността на 

договора без ДДС. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка.  

4.2. Гаранцията може да бъде представена в една от формите, посочени в чл. 111, 

ал. 5 от ЗОП: 

А) безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност срока 

на договора плюс 1 (един) месец или  

Б) постъпила парична сума внесена по разплащателна сметка на „Чистота-Искър“ 

ЕООД,  

IBAN: BG49 SOMB 9130 1026 3912 01  

BIC: SOMBBGSF,  

банка: „ОБЩИНСКА БАНКА КЛОН ВРАБЧА”,  

удостоверено с платежно нареждане. В документа задължително следва да бъде 

записано: „Гаранция за изпълнение договор с предмет:…………………………………………… 
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В) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

4.3. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки 

от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията. 

4.4. Разходите по откриване и поддържане на гаранцията са за сметка на 

изпълнителя. 

5.  ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
5.1. Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на 

участниците. Спрямо Възложителя не могат да се предявяват каквито и да било 

претенции за разходи. 

5.2. В офертите участниците могат да посочат информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, като ценовото предложение 

не представлява конфиденциална информация. 

5.3. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, посочената информация не 

се разкрива от възложителя. 

5.4. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 

представените от тях условия, посочен в обявлението. 

5.5. Срокът на валидност на офертите е определен в дни/месеци и започва да тече от 

датата, определена за краен срок за получаване на офертите. 

5.6. При изготвяне на оферта всеки участник трябва да се придържа точно към 

изискванията, обявени от Възложителя.  

5.7. Образците от документацията за участие са задължителни за участниците. При 

попълване на съответните образци се зачертават или заличават излишните текстове. 

5.8. До изтичане на срока за подаване на оферти всяко лице, подало оферта може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. Допълнението и промяната трябва да 

отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като 

върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта ............. с вх. 

№................. Представените оферти не се връщат на участниците, независимо от 

резултата от провеждане на процедурата. 

5.9. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие като подизпълнител в офертата на 

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

5.10. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат 

самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

5.11. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички условия и 

изисквания на Възложителя, посочени в тази документация. Поставянето от страна на 

участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя в 

обявлението и документацията, води до отстраняване на участника в процедурата. 

5.12. Възложителят не допуска представянето на варианти. 

5.13. Всички документи в офертите на участниците следва да бъдат валидни към датата 

определена за краен срок за получаване на оферти. Документи, представени под формата 

на фотокопие се заверяват от участника. За заверено копие на документ се счита копие, 

върху което е изписано „вярно с оригинала” и са поставени подпис на представляващия 

участника и печат. 



 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

"Наем на специализирани автомобили, оборудвани за зимно  

почистване и поддържане на улици и транспортна  

инфраструктура" 

„Чистота-Искър“ ЕООД 

 

14 
 

5.14. Офертата се подписва от законния представител на участника или от надлежно 

упълномощено лице. Документът за упълномощаване следва да се представи в оригинал 

или нотариално заверено копие.  

5.15. Офертата се изготвя задължително на български език. Всички документи в 

офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод. 

 

6. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

6.1. Основания за задължително отстраняване 

6.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, 

чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс: 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5от ЗОП; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 

– 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

6.1.2. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията по предходната точка се прилагат за всеки член на обединението. 

6.1.3. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение 

на поръчката, изискванията по т. 6.1.1. се прилагат за всеки от тях. 

6.1.4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор, изискванията по чл.54, ал.1, т.1-7 от 

ЗОП се прилагат за всяко от тези лица. 

6.1.5. Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1,т. 2 и т. 7 от 

ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и 

надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при 

вземането на решения от тези органи.  

6.1.6. Разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗОП се прилагат и в случаите по т.2.1.2 и 

т.2.1.4. 

6.2. Основания за незадължително отстраняване 
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6.2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, съгласно чл. 55, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП, който към датата на публикуване на обявявлението в РОП: 

1. е обявен в несъстоятелност; 

2. е в производство по несъстоятелност,  

3. е в процедура по ликвидация,  

4. е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон,  

5. е преустановил дейността си. 

В случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. 

6.2.2. Възложителят посочва в обявлението, с което оповестява откриването на 

процедурата обстоятелствата, посочени в т. 6.2.1., като наличието на всяко от тях води до  

отстраняване на участника, освен ако участникът не докаже че не е преустановил дейността 

си и е в състояние да изпълни поръчката. 

6.2.3. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията по т.6.2.1. се прилагат за всеки член на обединението. 

6.2.4. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение 

на поръчката, изискванията по т. 6.2.1. се прилагат за всеки от тях. 

6.2.5. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор изискванията по т.6.2.1. се прилагат за 

всяко от тези лица. 

6.3. Мерки за доказване на надежност 

6.3.1. Участник, за когото са налице основания по т.6.1.1. и посочените в 

обявлението обстоятелства по т.6.2.1., има право да представи доказателства, че е предприел 

мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на основание за 

отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК, включително 

начислените лихви и/или глоби или те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал 

на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения. 

6.3.2. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В 

случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата с изключение на случаите, 

посочени в чл. 56, ал. 5 от ЗОП. 

6.4. Прилагане на основанията за отстраняване 

6.4.1. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по т.6.1.1. и посочените в обявлението обстоятелства по т.6.2.1, възникнали 

преди или по време на процедурата. 
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6.4.2. Възложителят отстранява от процедурата участник, обединение от физически 

и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване по т.6.1.1. и посочените в обявлението обстоятелства по т.6.2.1. 

6.4.3. Възложителят отстранява от процедурата участник, който е посочил, че ще 

използва подизпълнител(и) при изпълнение на поръчката, когато е налице някое от 

основанията за отстраняване по т.6.1.1. и посочените в обявлението обстоятелства по т.6.2.1. 

6.4.4. Възложителят отстранява от процедурата участник, който е посочил, че ще 

използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, 

когато за тях са налице някое от основанията за отстраняване по т.6.1.1. и посочените в 

обявлението обстоятелства по т.6.2.1. 

6.4.5. В офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по 

т.6.1.1. и посочените от възложителя обстоятелства по т. 6.2.1. чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец. 

6.4.6. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, в  

офертата за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП, в който декларират 

липсата на основанията за отстраняване по т.6.1.1. и посочените от възложителя 

обстоятелства по 6.2.1. от ЗОП. 

6.4.7. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор и/или ще използва подизпълнители, в 

офертата за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, в който декларират липсата на 

основанията за отстраняване по т.6.1.1 и посочените от възложителя обстоятелства по т.6.2.1. 

6.5. Доказване липсата на основания за отстраняване 

6.5.1. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

1. за обстоятелствата по т.6.1.1. – свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелството по т.6.1.1. – удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

3. за обстоятелството по т.6.1.1. – удостоверение от органите на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда". 

6.5.2. При сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, участникът 

определен за изпълнител представя актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване по т.6.1.1. и посочените от възложителя обстоятелства по 

т.6.2.1. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

6.5.3. Възложителят няма право да изисква представяне на документи за доказване на 

липсата на основания, когато: 

а) обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър;  

б) информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 

възложителя по служебен път. 

 

7. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

7.1. Икономическо и финансово състояние на участниците. Изисквано 

минимално ниво -  няма. 

   

7.2. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

7.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
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доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

7.4. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, 

подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. 

7.5. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложат. В този случай те трябва да представят доказателства за задълженията 

поети от подизпълнителите. 

7.6. В офертата за участие участникът декларира съответствието с критериите за 

подбор, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

по образец. 

7.7. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще използва подизпълнители, 

за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, в който декларират съответствието с 

критериите за подбор. 

 

8. ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

(ЕЕДОП) чл. 67 от ЗОП. 

8.1. С ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се 

посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация. 

8.2. Когато участникът ползва подизпълнител, или капацитета на трети лица за 

доказване на съответствие с критериите за подбор, всяко от тези лица подписват един и същ 

ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по 

т.6.1.1., подточки 1,2 и 7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В този случай, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в 

ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански 

субект. 

8.3. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 

предходна процедура за обществена поръчка при условие, че потвърдят, че съдържащата се в 

него информация все още е актуална. 

8.4. Възложителят може по всяко време да изисква от участниците да представят 

документи, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

8.5. Ако възложителят поиска, участниците са длъжни да представят необходимата 

информация относно правно-организационната форма под която осъществяват дейността си, 

както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от 

наименованието на органите в които участват, или длъжностите които заемат.  

 

9. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Офертата за участие включва:  

9.1. Информация относно личното състояние и критериите за подбор 

9.1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – 
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ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката, по образец; 

9.1.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, съгласно чл.56, 

ал. 1 от ЗОП; 

9.1.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се 

представя заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване 

на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка. 

Във връзка с конкретната обществена поръчка документът трябва да съдържа и 

следната информация: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определеният  

партньор, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и 

обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и 

поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката. 

9.2. Техническо предложение, което съдържа: 

9.2.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие; 

9.2.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя, по образец; 

9.2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, по 

образец; 

9.2.4. декларация за срока на валидност на офертата, по образец; 

9.2.5. декларация, че автомобилите не са предмет на залог или обезпечение, по 

образец; 

9.2.6. декларация по чл.102, ал.1 и 2 от ЗОП, по преценка на участника, по образец; 

9.3. Ценово предложение на участника по образец. Ценовото предложение се 

поставя в отделен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри“. 

9.4. Опис на представените документи. 
 

10. ОФОРМЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

10.1.1. Участниците трябва да представят офертата си на хартиен носител в един 

оригинал. Всички страници трябва да са номерирани последователно. Ценовото 

предложение на участника трябва да бъде представено на хартиен носител.  

10.1.2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка с надпис 

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

………………………………. Изписват се и наименованието на участника, включително 

участниците в обединението, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, 

който ще бъде използван за изпращане на всички документи, свързани с процедурата, 

подписани с електронен подпис. След получаването на e-mail от Възложителя, 

участникът е задължен да връща потвърждение за получения e-mail. 
10.1.3. Участниците осигуряват своевременното получаване на офертите от 

Възложителя в обявения срок. 
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10.1.4. Офертите се представят в офиса на „Чистота-Искър“ ЕООД, 1510 гр. София, 

ул. „Резбарска” № 11, ет. 2, служба „Деловодство”, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и 

от 12:30 до 16:30 часа включително и датата на която изтича крайния срок за получаване на 

офертите. 

10.1.5. Офертите се представят от участника, или от упълномощен от него 

представител лично, или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 

обратна разписка. 

10.1.6. Ако участникът изпраща офертата чрез чрез пощенска, или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този 

случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на 

посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът 

от забава или загубване на офертата е за участника. 

10.1.7. За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се 

отбелязват: 

1. подател на офертата за участие; 

2. пореден номер, дата и час на получаване; 

3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо. 

10.1.8. При получаване на офертата за участие, върху опаковката се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаване, а на приносителя се издава документ. 

10.1.9. Възложителят не приема и връща незабавно на подателя оферта: 

а) която е представена след изтичане на часа, обявен за краен срок или 

б) е в незапечатана опаковка, или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства 

се отбелязват в регистъра. 

10.1.10. В случай, че в посочения час, в който изтича крайния срок за получаване на 

офертите в офиса на „Чистота-Искър“ ЕООД, 1510 гр. София, ул. „Резбарска” № 11, ет. 2,  

пред служба „Деловодство”, има лица, които искат да подадат оферти се съставя списък, в 

който се отбелязват поименно присъстващите и всеки от тях се подписва. Списъкът се 

подписва и от представител на възложителя, а офертите на присъстващите лица се завеждат 

във входящия регистър. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в 

списъка.  

10.1.11. Получените оферти се предават от деловодството на председателя на 

назначената комисия с протокол. 

 

11. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

11.1. В деня и часа, посочени в обявлението офертите се отварят от комисията, 

назначена от възложителя в офиса на „Чистота-Искър“ ЕООД, гр. София, ул. „Резбарска” № 

11, ет. 2, заседателна зала. 

11.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните 

представители на участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения 

режим за достъп до офиса на „Чистота-Искър“ ЕООД. Документът за упълномощаване в 

оригинал, или нотариално заверено копие се предоставя на комисията. Преди отваряне на 

офертите за присъстващите участници и други лица се съставя списък. 
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VІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

ДОГОВОР ЗА НАЕМ 

 

 Днес, ..........................201.. г., в град София,  

НАЕМОДАТЕЛЯТ ……………………, ЕИК: ………………, седалище и адрес на 

управление: град ……….., ул/жк…………………………………………., представлявано от 

…………………………………….  като ……………………. 

 и 

НАЕМАТЕЛЯТ „ЧИСТОТА – ИСКЪР” ЕООД, ЕИК: 121696028, адрес на 

управление: град София, район „Искър”, ул. „Искърско шосе” № 2, адрес за кореспонденция: 

гр. София 1510, ул. „Резбарска” № 11, етаж 2, представлявано от ДЖОАННА КРЪСТЕВА 

ДИМИТРОВА, като Управител,   

на основание решение № ……… от …………… за избор на Изпълнител, сключиха 

договор за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Наемодателят предоставя на Наемателя за възмездно ползване четиринадесет 

специализирани товарни автомобили оборудвани с устройства за разпръскване на пясък и 

гребла за сняг, предназначени за зимно поддържане и почистване на уличната мрежа в гр. 

София, без водачи.  

(2) На Наемателя се предоставят: 

1.1. Четири двуосни малогабаритни мултифункционални автомобила. Всеки е оборудван с:  

1.1.1. устройство за опесачаване  лентов тип с обем 2,5 – 3 кубични метра;  

1.1.2. гребло за сняг с ширина 2,20 метра. 

1.2. Един двуосен малогабаритен мултифункционален автомобил, оборудван с  устройство за 

опесачаване  лентов тип с обем 2,5 – 3 кубични метра и гребло за сняг с ширина 180 или 220 

см.   

1.3. Два двуосни малогабаритни мултифункционални автомобили, оборудвани с  устройство 

за опесачаване  лентов тип с обем 7 – 9 кубични метра и гребло за сняг с ширина 2,80 или 

3,20 м.   

 1.2. Четири триосни мултифункционални автомобила, от които:  

1.2.1. два автомобила са оборудвани с устройства за опесачаване лентов тип и с обем по 6 

кубични метра всеки; 

1.2.2. един автомобил оборудван с устройство за опесачаване  лентов тип с обем 8 кубични 

метра; 

1.2.3. един автомобил оборудван с устройство за опесачаване лентов тип с обем 9 кубични 

метра.  

Всеки автомобил е оборудван с гребло за сняг с ширина 2,80 метра. 

1.3. Три четириосни мултифункционални автомобила, от които: 

1.3.1. един оборудван с устройство за опесачаване  лентов тип с обем 6 кубични метра;  

1.3.2. един оборудван с устройство за опесачаване  лентов тип с обем 8 кубични метра;  

1.3.3. един оборудван с устройство за опесачаване  лентов тип с обем 9 кубични метра.  

Всеки автомобил е оборудван с гребло за сняг с ширина 3,20 метра. 

 (3) Наемодателят предоставя описаната техника във вид и техническо състояние, които 

съответстват на тяхното предназначение и осигуряват нормалната им експлоатация. 
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(4) Наемодателят ще предостави техниката описана в ал.2 до 00.00.201..г. в базата на 

Наемателя в гр. София, ул. Резбарска № 11.  

 

СРОК НА ДОГОВОРА 

   

Чл. 2. (1) Договорът e със срок на действие до 30.04.2018 г., считано от 16.10.2017 г.  

(2) Срокът по ал. 1 може да се удължава само когато са възникнали непредвидени 

обстоятелства, като се спазват условията на чл. 116, ал.1, т.6 от ЗОП, със споразумение в 

писмена форма. 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 3. (1) Месечната нетна наемна цена на предоставените автомобили е: 

№ Вид автомобил Единична цена 

за месечен наем 

за един брой 

автомобил в 

лева без ДДС 

Брой 

авто-

моби-

ли 

Обща цена за 

месечен наем в лева 

без ДДС (за всички 

автомобили) 

1. Двуосен малогабаритен 

мултифункционален автомобил с 

устройство за опесачаване  лентов 

тип с обем 2,5 – 3 куб. метра и 

гребло за сняг с ширина 2,20 метра  

 4  

2. 

 

Двуосен малогабаритен 

мултифункционален автомобил с 

устройство за опесачаване  лентов 

тип с обем 2,5 – 3 куб. метра и 

гребло за сняг с ширина 180 или 

220 см 

 1  

3. 

 

Двуосен малогабаритен 

мултифункционален автомобил с 

устройство за опесачаване  лентов 

тип с обем 7 – 9 куб. метра и гребло 

за сняг с ширина 2,80 или 3,20 м 

 2  

4. Триосен мултифункционален 

автомобил с устройство за 

опесачаване  лентов тип с обем 6 

куб. метра и гребло за сняг с 

ширина 2,80 метра  

 2  

5. Триосен мултифункционален 

автомобил с устройство за 

опесачаване  лентов тип с обем 8 

куб. метра и гребло за сняг с 

ширина 2,80 метра 

 1  

 Триосен мултифункционален 

автомобил с устройство за 

опесачаване  лентов тип с обем 9 

 1  
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куб. метра и гребло за сняг с 

ширина 2,80 метра 

6. Четириосен мултифункционален 

автомобил с устройство за 

опесачаване  лентов тип с обем 6 

куб. метра и гребло за сняг с 

ширина 3,20 метра 

 1  

7. Четириосен мултифункционален 

автомобил с устройство за 

опесачаване  лентов тип с обем 8 

куб. метра и гребло за сняг с 

ширина 3,20 метра 

 1  

8. Четириосен мултифункционален 

автомобил с устройство за 

опесачаване  лентов тип с обем 9 

куб. метра и гребло за сняг с 

ширина 3,20 метра 

 1  

8. Обща наемна цена за всички автомобили за 1 месец без ДДС   

9.  Обща наемна цена за всички автомобили за 1 месец с ДДС  

 

 Обща нетна стойност на договора за неговия срок е …….. лева без ДДС и ……. лева с ДДС. 

 (2) Цената не включва разходите за ГСМ и дребни поправки свързани с ежедневната 

експлоатацията на техниката. Тези разходи са за сметка на Наемателя. 

Чл.4. (1) Наемателят плаща общата месечна наемна цена до 15 (петнадесето) число на  

месеца следващ този, през който са ползвани автомобилите.  

(2) Месечното задължение се плаща чрез банков превод по сметката на Наемодателя IBAN 

BG ………………………, BIC …………….. банка………………. на основание приета от 

Наемателя оригинална фактура.  

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 5. (1) Отдадената под наем техника се предоставя от Наемодателя в базата на Наемателя 

в гр. София, кв. Малашевски, ул. „Резбарска“ №11 с протокол, в който се описват всички 

данни на автомобилите и фактическото състояние на всеки автомобил и всяко устройство за 

опесачаване и гребло за сняг. За отстраняване на установени видими дефекти се уточнява 

разумен срок, но не повече от 5 работни дни.  В случай, че ремонтът не може да бъде 

изпълнен в този срок, Наемодателят заменя дефектната техника с друга от същия вид и със 

същото оборудване.   

(2) Наемателят уведомява незабавно Наемодателя за установени в хода на експлоатацията 

технически недостатъци и/или повреди по автомобилите и/или специализираната техника. 

Отстраняването на недостатъците и/или повредите се изпълнява от Наемодателя за негова 

сметка в разумен срок, но не повече от 5 работни дни. В случай, че ремонтът не може да бъде 

изпълнен в този срок, Наемодателят заменя техниката с друга от същия и вид и със същото 

оборудване.  

(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2, когато Наемодателят не е заменил своевременно повредената 

техника, Наемодателя не дължи наем за времето, през което повредената техника не е 

експлоатирана.  
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(4) Наемателят е длъжен да уведомява до 24 часа Наемодателя за ПТП, авария, или повреда 

по автомобилите и/или оборудването, от които са настъпили имуществени щети.  

(5) Ако щетата се дължи на виновно поведение на Наемателя, той плаща разликата между 

цената на ремонта и обезщетението, изплатено от застрахователя на Наемодателя.  

(6) Наемателят осигурява техническа поддръжка на наетите автомобили и оборудване и 

отстранява за своя сметка дребни повреди, които са следствие от обичайната експлоатация.  

(7) Текущи и основни ремонти на автомобилите и/или оборудването са за сметка на 

Наемодателя.   

Чл. 6. Наемателят дължи месечен наем и когато техниката не е експлоатирана по причини, 

които не се дължат на действия, или бездействие на Наемодателя. 

Чл. 7. (1) Наемателят носи имуществена отговорност за щети по техниката, причинени в 

резултат на некачествени горива и смазочни материали, или на лошо стопанисване. 

(2) Наемателят осигурява непрекъсната денонощна охрана на техниката. Щети, причинени от 

кражби, или умишлени палежи, са за негова сметка.  

Чл. 8. (1) В случай, че в периода на действие на договора наетата техника бъде отнета 

противозаконно от владението на Наемателя, той се задължава да заплати на Наемодателя 

разликата между цената на придобиване на автомобила по счетоводни данни и 

обезщетението, изплатено от застрахователя. 

(2) В случай на кражба на части от автомобилите, или оборудването, Наемателят се 

задължава да ги замени с части втора употреба за своя сметка.  

Чл.9. Наемателят няма право да преотдава под наем на трети страни предоставената техника, 

както и да я обременява с тежести. 

 

 ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

Чл.10. (1) Наемодателят предоставя на Наемателя гаранция за добро изпълнение на 

поръчката, в размер на 5% (пет процента) от общата стойност на договора без ДДС във 

формата на ………………………………….. 

(2) Паричната сума, представена като гаранция за изпълнение по сметка на Наемателя, се 

освобождава в едномесечен срок от датата на протокола, с който е върнал наетите 

автомобили на Наемодателя. 

(3) Наемателят има право да се удовлетвори от гаранцията за разходи, които е направил за 

ремонт на повредена техника, когато Наемодателя не е изпълнил това задължение. 

Чл.11. (1) За всяко неизпълнение на договорно задължение, неизправната страна дължи 

неустойка в размер на 10 (десет) процента от цената на договора.  

(2) Неустойката се дължи на изправната страна от датата, на която тя е изпратила съобщение 

на страната за забавеното изпълнение на договорното задължение. 

(3) Страната на която се дължи неустойка, отправя до другата страна покана за плащане в 

разумен срок. След изтичане на срока, неустойката се събира по реда на чл. 410 от ГПК. 

Наемателят има право да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение. 

(4) Неустойка се плаща само чрез превод по банковата сметка на изправната страна.  

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.12. (1) Договорът се прекратява: 

1. по взаимно съгласие, преди изтичане на уговорения срок. 

2. с едностранно предизвестие от Наемодателя, когато: 

2.1. наетата техника не се ползва съобразно уговореното предназначение, и/или не се 

стопанисва с грижата на добрия стопанин; 
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2.2. Наемателят забави плащане на уговорения наем повече от 10 (десет) работни дни, след 

уговорения срок; 

2.3. Наемателят не заплати виновно причинена щета, или разходите по чл. 7 и 8 от договора в 

срока, уговорен в чл. 11, ал.3. 

3. с едностранно предизвестие от Наемателя, когато:  

3.1. отпадне необходимостта от ползване на техниката, или част от нея; 

2.5. когато установи обстоятелства, които са предвидени в чл. 118, ал.1, т.2 от ЗОП.  

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 14. Изменение и/или допълнение на договора са валидни, само в писмена форма, когато 

основанието попада в хипотезата на чл. 116, ал.1, т. 6 от ЗОП. 

Чл. 15. Ако отделни разпоредби отпаднат по споразумение между страните, останалата част 

от договора се изпълнява по уговорените условия.  

Чл. 16. За решаване на казуси, за които не са уговорени правила в договора се прилагат  

разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите. 

Чл. 17. Всички спорове във връзка с изпълнението на договора, включително спорове за 

тълкуване на уговороени условия, страните ще уреждат чрез преговори, а ако не постигнат 

съгласие заинтересованата страна може да търси решение по съдебен ред. 

 

Договорът се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза 

в сила от датата на вписване в регистъра на Наемателя. 

 

  
НАЕМАТЕЛ:                          НАЕМОДАТЕЛ: 

……….. (Августин Ганчев) -  Директор ДПАДОП 

 

……… 
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             VІІI.   СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. СРОКОВЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ 

1.1. След влизане в сила на решението за избор на изпълнител, Възложителят 

сключва писмен договор с избрания участник за изпълнител. Договорът съответства на 

проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на 

поръчката. 

1.2. Страните уговарят датата и начина за сключване на договора. 

1.3. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 

изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на 

заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

1.4.  Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди 

влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

 

2. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ 

2.1. Договорът се сключва, когато класираният на първо място участник представи: 

2.1.1.    актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване 

от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се 

представят и за подизпълнителите и третите лица, ако изпълнителят е обявил, че ще ползва; 

2.1.2.  документ за внесена гаранция за изпълнение на договора. 

2.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът класиран на първо място: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не изпълни някое от условията, посочени в т. 2.1. или  

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

В тези случаи възложителят може да измени влязлото в сила решение, в частта за 

определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за 

изпълнител. 

2.3. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е 

по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

2.4. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

документите, посочени в т. 2.1.1. и т. 2.1.2. издадени от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната 

държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не 

включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация 

има правно значение, съгласно законодателството на съответната държава. Когато 

декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено 

пред компетентен орган в съответната държава. Всички документи се представят в оригинал 

и в заверен превод на български език. 

 

3. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

3.1. Договорът може да бъде изменян само при възникване на някоя от хипотезите, 

предвидени в чл. 116, ал. 1 от ЗОП.  

3.2. Възложителят прекратява договора за обществаната поръчка: 

3.2.1. когато основанията са предвидени в закона; 

3.2.2. по условията на договора; 
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3.2.3. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не попада в 

хипотезите, предвидени в чл. 116, ал. 1 от ЗОП; 

3.2.4. когато Възложителят установи, че в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на поръчката за участника - изпълнител са съществували обстоятелства по т.2.1.1, 

въз основа на които е следвало да бъде отстранен. 

 

 За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на договора се прилагат субсидиарно разпоредбите на Търговския закон и на 

Закона за задълженията и договорите. 
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IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 

1.1. не е подадена нито една оферта; 

1.2. всички оферти за участие не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; 

1.3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не 

могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е 

обявена процедурата; 

1.5. поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се 

сключва договор; 

1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от 

възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да 

осигури; 

1.7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане 

на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при 

невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по 

причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които 

биха променили кръга на заинтересованите лица. 

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

2.1. е подадена само една оферта; 

2.2. има само една подходяща оферта; 

2.3. участникът, класиран на първо място: 

а) откаже да сключи договор; 

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или 

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

3. Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да 

открие нова процедура със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в 

сила. 

4. Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на 

изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди сключването 

на договора възникне обстоятелство по чл.110, ал.1, т.4, 6 и 8 или ал.2, т.4 от ЗОП. 
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Х. ОБЖАЛВАНЕ 

 

1. Всяко решение на Възложителя в процедурата подлежи на обжалване по реда 

на Част шеста, Глава двадесет и седма от ЗОП. 

2. Решенията на Възложителя за откриване на процедурата, за одобряване на 

обявлението за изменение или допълнителна информация, за определяне на изпълнител или 

за прекратяване на процедурата 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. 

3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 

3 от ЗОП или от датата, на която участникът е получил решение за определяне на 

изпълнител, или за прекратяване на процедурата. 

4. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се 

възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. 

5. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до 

възложителя. 

6. Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с 

изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на 

процедурата".  

7. Когато с жалбата е поискана временна мярка, процедурата за възлагане на 

обществена поръчка спира до влизане в сила на: 

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

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

8. Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за 

възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е 

допуснато предварително изпълнение. 
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ХI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ – в 

отделно приложение 

 

 


