
 

 

 

УТВЪРДИЛ: ………………*………. 

 

СТОЙКА ТЕРЗИЕВА 

ЗАМ.-ДИРЕКТОР 

*Забележка: Заличено на основание ЗЗЛД 

 
  

 

У К А З А Н И Я  
 

за подготовка на офертата за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: 

 

„Доставка, оборудване и преглед за пригодност на техника необходима за учебни цели 

на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе“ 

 

 

 

   

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Предмет на поръчката: „Доставка, оборудване и преглед за пригодност на 

техника необходима за учебни цели на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе“, както 

следва: 

 

№ Вид Машина 
Ед. 

мярка 
Бр. 

1. Трактор  Бр. 1 

2. Челен товарач Бр. 1 

 

  Минималните изисквания, на които следва да отговаря техниката, са посочени в 

Техническата спецификация. 

 

2. Правно основание: чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП 

(Събиране на оферти с обява). 

 

3. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за 

представяне на варианти в офертите. 

 

4. Срок за изпълнение на поръчката:  
- Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му и е до датата на 

изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора. 

- Срокът за изпълнение на доставката и монтажа е съгласно техническото предложение на 

участника в календарни дни и включва времето от получаване на писмена заявка от 

Възложителя до завършване на доставката, монтажа и прегледа за пригодност на техниката 

(оборудването следва да бъде изпълнено според изискванията на нормативната уредба, за 



 

 2 

ползването му за учебни цел), когато такъв е приложим. В посочения срок следва да се 

изпълнят всички дейности по доставка, монтаж и преглед за пригодност. 

 

 

ВАЖНО! 

Възложителят определя максимален срок за изпълнение 30 календарни дни за доставка 

монтаж и прегледa за пригодност. Общият срок за изпълнение на дейностите по 

доставка и монтаж не може да надвишава 30 календарни дни. При изготвяне на своите 

предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочения 

максимален срок за изпълнение на поръчката. Представянето на оферта, съдържаща в 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката или в друг документ на 

участника срок за изпълнение, който е по-дълъг от определения от Възложителя, а 

така също и оферирането на различни срокове за доставка от предмета на поръчката, 

са основания за отстраняването на този участник поради представяне на оферта, 

неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия. 

 

ВАЖНО! 

Времето за реакция при авариен ремонт не може да надвишава 14 календарни дни и да е 

по-малък от 1 календарен ден. При изготвяне на своите предложения участниците 

следва задължително да се съобразят с така посочените максимални и минимални 

срокове за реакция при авариен ремонт. Представянето на оферта, съдържаща в 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката или в друг документ на 

участника срок време за реакция при авариен ремонт, който е по-кратък или по-дълъг 

от определения от Възложителя е основание за отстраняването на този участник 

поради представяне на оферта, неотговаряща на предварително обявените от 

Възложителя условия. 

 

ВАЖНО! 

При подаване на офертата и формулиране на срока за изпълнение и времето за реакция 

при авариен ремонт за конкретната обособена позиция, участникът задължително 

следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни и в цяло число. Участник, 

предложил срок за изпълнение и време за реакция при авариен ремонт не в календарни 

дни и/или не в цяло число ще бъде отстранен! 

 

5. Прогнозна стойност: Максималната прогнозна стойност на поръчката е 65 000 лева 

(шестдесет и пет хиляди лева) без ДДС, разпределена, както следва: 

 

№ Вид Машина 

Ед. 

мярка Бр. 

Цена без 

ДДС 

BGN 

1. Трактор  Бр. 1 56 000 лв. 

2. Челен товарач Бр. 1 9 000 лв. 

 

 Посочената прогнозна стойност (общо и вид машини) представлява максималния 

финансовия ресурс, с който разполага Възложителят за изпълнението на поръчката. 

Посочената максимална стойност (общо и по вид машини) е максимално допустимата 

стойност. Оферта, която превишава максималната допустима стойност на 

поръчката, за конкретен вид машина, ще бъде отстранена. 

 

6. Място на изпълнение: гр. Чепеларе, община Чепеларе, ПГ по СГСТ „Н. Й. Вапцаров” - гр. 

Чепеларе. 
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7. Финансиране: 
Поръчката се финансира от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“, модул  „Модернизиране на системата на професионалното образование”, Дейност 1 

„Модернизиране на материално-техническата база“,  приета с Решение № 172 от 29 март 2019 

г. на Министерския съвет.  
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ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

2.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: 

  Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения и отговаря на 

изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане 

на ЗОП (ППЗОП) и на изискванията на Възложителя, посочени в настоящите указания. 

  В случай, че участникът е обединение, следва да представи копие от документ за 

създаване на обединението, в който се посочва следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: 

 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. 

Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

 Забележка: В договора за обединение задължително се посочва разпределението на 

дейностите и отговорността между партньорите съгласно предмета на обществената поръчка, 

както и ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение 

на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 

 Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се 

прилага разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП и трябва да представи заверено копие от 

удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Закона за регистър БУЛСТАТ на 

обединението, при подписване на договор. 

 Лице, което участва в обединение – участник в поръчката, не може да представя 

самостоятелна оферта. 

  Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че 

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

действия, бездействия и работа. 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. 

  Всеки участник има право да представи само една оферта. 

  Офертата и документите към нея трябва да бъдат представени на български език. Ако 

участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод 

на български език. 

  При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

  Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. 

  Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във 

втория случай се изисква да се представи заверено пълномощно за изпълнението на такива 

функции. 

  Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му 

представител с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

  При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на 

оферти, възложителят публикува най-късно на следващия работен ден в профила на купувача 

писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

  Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците.  

 

2.3.2. Лично състояние на кандидатите и участниците 

 2.2.1. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1: 
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 а) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 

чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е 

от Наказателния кодекс;  

 б) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна; 

 в) 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 съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

 г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

 д) е установено, че: 

аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 е) е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, 

чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

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

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

 

Основанията по т. „а“, „б“. и „ж“ се отнасят за лицата, които представляват участника 

или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, 

в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 

лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно 

регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. 

В горепосочените случаи, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по т. „а“, „б“. и „ж“ се отнасят и за това физическо лице. 

 

Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1 от ЗОП. 

 Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника. 

 Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява. 

За деклариране на горните обстоятелства се подава Декларация по чл. 192, ал. 3 от 

ЗОП – по образец.  

Преди подписване на договор, участникът избран за изпълнител, представя 

относимите документи, описани в чл. 58 от ЗОП.  

 

 Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има 

право да представи доказателства, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, че е предприел мерки, 

които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. 

  

2.2.2. Не се допуска до участие в обществената поръчка и се отстранява участник, за 

когото: 
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А) са налични свързаност по смисъла на пар. 2, т. 44 от ДР на ЗОП между кандидати/ 

участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);  

Б) са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

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

свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима 

разпоредбата на чл. 4 от същия закон. 

В) са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

За деклариране на горните обстоятелства се подава Декларация по образец. 

 

 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

3.1.Технически и професионални способности: 

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на 

поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. 

 Забележка: Под „изпълнени дейности“ се разбират доставки, които независимо от 

датата на сключване на договора, са приключили в посочения по-горе период. 

 Минимално ниво: 

 Участникът да е изпълнил поне 1 (една) доставка, чийто предмет е идентичен или 

сходен с предмета на поръчката. 

 За „доставки, чийто предмет е сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбира 

такъв, който включва производство и/или доставка и/или монтаж и/или търговия на 

оборудване и/или механизация техника/машини за селско стопанство и/или земеделска 

техника и/или строителни машини.  

  

 Възложителят не поставя изискване за изпълнени доставки с обем идентичен или 

сходен с предмета на поръчката. 

 

 За деклариране на това обстоятелство се подава Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП 

– по образец и се посочва съответната информация. 

 Преди сключване на договор, избраният за изпълнител следва да представи списък на 

доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружени с доказателства 

за изпълнението им. 

 

 

 Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат. 

 Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване (чл. 54, ал. 1 от ЗОП). 

 За доказване на горните обстоятелства Подизпълнителите попълват Декларации 

Образец № 4-А, както и Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – по образец. 

 След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

 

 В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети 

лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 

отстраняване от поръчката. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той 
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трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата 

документи за поетите от третите лица задължения. 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 

Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. 

Върху опаковката с офертата се посочват: наименованието на участника, включително 

участниците в обединението (когато е приложимо), адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност – факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката: 

До  

ПГ по СГСТ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Чепеларе, 

 ул. „Беломорска“ № 3, 

 гр. Чепеларе, 

Предмет: „......................................................“. 

 Възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в 

първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на така 

удължения срок, възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния 

брой. 

 При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, дата и час на 

получаване, като тези данни се записват във „Входящ регистър”, за което на приносителя се 

издава документ. 

 Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

 Участникът поема всички рискове по подаването на офертата, включително форсмажор. 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1. Списък на документите в офертата – форма избрана от участника; 

2. Заявление за участника – Образец № 1; 

3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2; 

4. Декларация – Образец № 3; 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец № 4; 

6. Декларация от подизпълнители – Образец № 4-А; 

7. Техническо предложение - Образец № 5. 

8. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Образец № 6. 

9. Ценово предложение – Образец № 7. 

 

VІ. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти до срока на 

валидност посочен в обявата. 

 

VІІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА 

 

1. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта. Критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена”, съгласно чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.. 

2.  Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква 

подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен 

срок от получаване на искането. 
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3. Писмената обосновка по предходната точка се оценява по отношение на нейната 

пълнота и обективност в съответствие с чл. 72 от ЗОП. 

 

 Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели и 

тежести в комплексната оценка на офертите: 

  

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималният брой точки, които участникът може да 

получи е 100,00 точки. 

„Комплексна оценка“ (КО) се определя на база следните показатели: 

Показатели 
Относителна тежест в 

КО 

1. Срок на доставка в календарни дни – К1 
25,00 т. 

2. Време за реакция при авариен ремонт в календарни 

дни – К2 
25,00 т. 

3. Предлагана цена – К3 
50,00 т. 

 

Комплексната оценка на всяка оферта се изчислява съгласно следната формула: 

КО = К1 + К2 + К3 

КО е комплекната оценка на съответната оферта; 

1. Показател „Срок на доставка в календарни дни“ – К1 – Максимален брой 

точки – 25 т. 

К1 = К1min/К1i х 25 = …. брой точки 

 

К1min – е най-краткия срок на доставка в календарни дни, предложен участник в 

поръчката; 

К i  – срок на доставка в календарни дни, предложен съответния участник; 

 

2. Показател „Време за реакция при авариен ремонт в календарни дни“ – К2 – 

Максимален брой точки – 25 т. 

К2 = К2min/К2i х 25 = …. брой точки 

К2min – е най-краткото време за реакция при авариен ремонт в календарни дни от 

участник в поръчката; 

К2i – е времето за реакция при авариен ремонт в календарни дни, предложено от 

съответния участник 

 

3. Показател „Предлагана цена“ – Максимален брой точки – 50 т. 

К3 = К3min/К3i х 50 = …. брой точки 

К3min – е най-ниската предложена цена, без ДДС за изпълнение на поръчката от 

участник в поръчката; 

К3i – е цената, без ДДС за изпълнение на поръчката, предложена от съответния 

участник. 
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При открито несъответствие в Предложението за изпълнение на поръчката и/или в 

Ценовото предложение на участник между изписаното с думи и изписаното с цифри, се взима 

предвид изписаното с думи. 

 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Стойностите на получените ценови оферти се закръглят до втория 

знак след десетичната запетая. При условие, че участник не се съобрази с това изискване ще 

бъде отстранен от участие в поръчката. 

 

 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се извършва 

от назначена от Възложителя комисия, съгласно чл. 97, ал. 1 от ППЗОП. 

2. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия . 

3. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след 

което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител 

в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.  

2. В договора са включени всички предложения от офертата на класирания на първо 

място участник. 

 

За въпроси, свързани с провеждането на поръчката и подготовката на офертите от 

участниците, които не са разгледани в документацията се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Доставка на трактор – 1 брой 

Минимални изисквания на възложителя: 

№ Нов, Новопроизведен 

 

1 Максимална мощност на двигателя – 75 к.с. – 83 к.с. 

 

2 Брой на цилиндрите - 4 

 

3 Горивна система - Дизел 

 

4 Трансмисия - Sync/ Power Shift  

 

5 Брой на предавките - 16 предни / 16 задни 

 

6 Спирачки - 4 WD 

 

7 Кормилно управление - Хидростатично 

 

8 Съединител - Двудисков в маслена вана 

 

9 Хидравлична система - Двусекционна помпа 

 

10 Лифт контрол - Позиционен/теглителен/Електро 

 

11 Макс. капацитет на навесната система – над 3000 кг. 

 

12 
Управление на системата - чрез джойстик 

 

13 
Изводи за хидравлична система за прикачване на набор от 

инвентари отпред и отзад 
 

14 
Силоотводен вал, управление - Независим, Електро/хидро 

 

15 Обороти – три скоростен 

 

Доставка на челен товарач – 1 брой 

Минимални изисквания на възложителя 

№ Нов, Новопроизведен 

 

1 
Максимална височина на повдигане до въртящ се щифт – над 3000 мм 

2 Повдигане Капацитет до максимална височина на въртящия се щифт – 

над 1300 kgf 

3 
Номинален дебит (тракторна система) – над 39 L / min 

4 
Ширина на кофата – над 1500 мм. 

5 
Капацитет на кофата – над 0.30 m³ 
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ВАЖНО!!! 

Посочените изисквания по отношение на техниките, в техническата спецификация, са 

минимални. Участниците следва да имат предвид, че могат да предлагат техники с по-добри 

характеристики/параметри от минималните. 

Ако някъде в указанията за участие или в техническите спецификации има посочен: 

конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., същите да се 

считат за еквивалент. 

Ако някъде в указанията за участие или в техническите спецификации има посочен: 

конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя 

на основание чл. 50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки 

относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на 

изискванията, определени в техническата спецификация. 
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Образец № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за участие в обществена поръчка с предмет: 

„...............................“ 

 

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

2. Фирмени данни на участника:      ЕИК ............................................. 

БУЛСТАТ ..................................... 

Идентификационен № по ДДС …………………..  

 

3. Адрес: …..............................................................................................................  

(пощенски код, населено място, община,  квартал, улица  №, бл., ап.) 

телефон: ................................... мобилен телефон: ......................... 

факс: ......................................... 

електронен адрес: ...................................... 

Забележка: В случай че участникът е обединение, информацията по т. 1-3 се попълва за 

всеки участник в обединението 

 

4. Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

.................................................................................................................................. (трите имена),  

Участникът се представлява заедно или поотделно от следните лица: 

1. ...................................   

2. ................................... 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Заявяваме участието си в обществена поръчка обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с горецитирания предмет.  

 

С подаването на настоящата офертата се съгласяваме с всички условия на възложителя, в 

т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. 

 

Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията 

за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде 

възложена. 

 

Декларираме, че съм запознат с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

Плащането ще се извършва след представяне на фактура, по следната банкова сметка: 

IBAN: ………......................., BIC: ……………….. в банка …….. в банка ....................................... 

 

 

 

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

(длъжност и име) 
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Образец № 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 192, ал. 3 от ЗОП 
 
 
 

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

(трите имена) 

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

(длъжност) 

на ........................................................................................ ЕИК ..........................................  

(наименование на участника/член на обединение) 

данни за контакт: тел./факс: ....................................... , e-mail:  ........................................  

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „……………………………“. 

Д Е КЛА РИ РАМ : 
 

I. Липса на основания за отстраняване: 

В качеството ми на лице по чл. 192, ал. 2 от ЗОП: 
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, 

чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от 

Наказателния кодекс (обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). 

2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна (обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП). 

3. Представлявания от мен участник (обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) (вярното се 

отбелязва): 

□ няма 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 седалище на Възложителя и общината по седалище, или аналогични 

задължения, съгласно законодателството на държавата, в която представляваният от мен 

участник установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

□ има задължения по буква „а“, но размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева. 

4. За представлявания от мен участник, не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, 

ал. 5 (обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП). 

5. За представлявания от мен участник не е установено, че (обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 5 

от ЗОП): 

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. Представлявания от мен участник не е с установено с влязло в сила наказателно 

постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 

1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 

1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 
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установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен (обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

7. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (обстоятелство по чл. 

54, ал. 1, т. 7 от ЗОП). 

 

II. Съответствие с поставените от Възложителя, критериите за подбор, както 

следва: 

1. Технически и професионални способности (когато е приложимо): 

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

 

III. Използване на чужд капацитет: 

Ще се използва ли капацитета на други 

субекти, за да изпълни критериите за подбор, 

посочени в Обявата за обществена поръчка?  

[]Да []Не 

 

(В случай, че използвате капацитет на трети лица или подизпълнители следва да 

представите отделно за всеки от посочените надлежно попълнено и подписана от тях 

Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, в която се посочва информацията, която се отнася за 

тях съобразно изискването на чл. 65, ал. 4 или чл. 66, ал. 2 от ЗОП.) 

 

 

Към настоящата Декларация прилагаме: 

1. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност. (когато е приложимо); 

2. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП. (когато е приложимо).  

 

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

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-

дневен срок от настъпването им. 

 

 

 

Дата: …………... г.      ДЕКЛАРАТОР: ………………. 

 

Декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП се представя от участника, а когато е приложимо - и от 

подизпълнителите и членовете на обединението. 
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Образец № 3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
 

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

(трите имена) 

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

(длъжност) 

на ....................................................................................... ЕИК .........................................  

(наименование на участника/член на обединение) 

данни за контакт: тел./факс: ....................................... , e-mail:  ........................................  

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „……………………………“. 

Д Е КЛА РИ РАМ : 
 

1. Липсва свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП; 

2. Че се задължавам да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване 

на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от 

ЗОП. 

3. За мен и за представлявания от мен участник не е налице ограничение по чл. 69 от 

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ). 

4. За представлявания от мен участник са налице следните обстоятелства по чл. 3, т. 8 и 

чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (вярното се отбелязва): 

а) Представляваният от мен участник не е регистриран в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим; 

б) Представляваният от мен участник не е свързан с лица, регистрирани в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим; 

в) Представляваният от мен участник е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим; 

г) Представляваният от мен участник е регистриран в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, а именно: 

д) Представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. …, Закон за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици. 

 

Дата: …………... г.      ДЕКЛАРАТОР: ………………. 

  

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art101_Al11&Type=201/
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Образец № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 66, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

 

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

(трите имена) 

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

(длъжност) 

на ....................................................................................... ЕИК .........................................  

(наименование на участника/член на обединение) 

данни за контакт: тел./факс: ....................................... , e-mail:  ........................................  

във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „……………………………“. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва / 

няма да използва подизпълнители. (ненужното се зачертава) 

 

2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и 

съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка и за които не е 

налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, са както следва: 

 

Подизпълнител 

(посочете наименованието и 

ЕИК/Булстат/ЕГН) 

Видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат 

на подизпълнители 

Съответстващият на 

посочените работи дял в 

проценти от стойността на 

обществената поръчка 

   

   

   

 

3. Посочените подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните изисквания 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях не са налице основания за 

отстраняване от поръчката. 

4. Няма да заменям посочения/те в т. 2 подизпълнител/и или включвам подизпълнител по 

време на изпълнение на договор за обществена поръчка. 

5. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ще 

предоставя на възложителя данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 

посочени в офертата. 

6. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те подизпълнител/и 

като за свои действия, бездействия и работа и отговорността за изпълнение на договора за 

обществената поръчка е изцяло моя. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК. 

 

Дата: ....................      ДЕКЛАРАТОР:……………….. 

(подпис и печат) 
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Образец № 4-А

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

Долуподписаният/та .............................…………................….............................. (трите имена), 

представляващ/а ……………………… (наименование на подизпълнителя), ЕИК ................., 

адрес на управление: ..............................., в качеството ми на .............................. (длъжност), 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Съгласието на представляваното от мен лице – търговско дружество, едноличен 

търговец, юридическо лице с нестопанска цел  (вярното се подчертава)  да участва като 

подизпълнител на ........................................ (наименование на участник) в обществена поръчка 

с предмет: "……………………………………………………………………." с дял на участие 

................, като работата ще обхваща следните дейности: 

……………………………………………….……………………… (посочва се конкретната 

част от предмета на поръчката). 

2. Няма да превъзлагам една или повече от дейностите, които са включени в предмета на 

договора за подизпълнение.  

3. Приемам, в съответствие с разпоредбата на чл.66, ал. 3 от Закона за обществени 

поръчки, определеният изпълнител да сключи договор за подизпълнение с представлявания от 

мен подизпълнител, посочен в офертата за изпълнение на обществената поръчка. 

4. Запознат съм, че съгласно чл. 101, ал.9 от Закона за обществените поръчки, давайки 

съгласието си за участие като подизпълнител в настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка и предвид участието ми като подизпълнител, не мога да представя 

самостоятелна оферта за изпълнение на поръчката. 

 

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

неверни данни. 

 

 

Дата: ....................      ДЕКЛАРАТОР:……………….. 

(подпис и печат) 
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Образец № 5 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 

от .................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

и подписано от ............................................................................................................................ 

(трите имена) 

в качеството му на ...................................................................................................................... 

(на длъжност) 

ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…,  

в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „.................“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

 С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на 

обявената от Вас обществена поръчка с горецитирания предмет. 

 

Декларираме, че с подаването на настоящата оферта се съгласяваме с всички условия 

на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с условията в 

проекта на договор. 

След като се запознахме с указанията за участие, с настоящoтo техническо 

предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената 

поръчка: 

 

№ 
Техническите характеристики на машината, която 

предлагаме: 

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
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№ 
Техническите характеристики на машината, която 

предлагаме: 

12  

…  

 

Челен товарач: 

 

№ 
Техническите характеристики на машината, която 

предлагаме 

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

….  

  

1. Предлагаме срок на доставка, монтаж, оборудване и преглед за пригодност на 

техниката – ………………… календарни дни, който започва да тече от датата на получаване 

на писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

2. Предлагаме време на реакция при авариен ремонт …………. календарни дни от датата 

на подаване на писмен сигнал от Възложителя.  

 

3. Предлагаме гаранционен срок: 
а) За трактор – 24 /двадесет и четири/ календарни месеца или 1500 моточаса, което 

настъпи по-рано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. 

б) За челен товарач – 12 /дванадесет/ календарни месеца от датата на подписване на 

приемо-предавателен протокол. 

 

 

 

Дата  ............................/ ............................/ ............................ 

Име и фамилия .......................................................................................... 

Подпис на лицето (и печат) ........................................................................................... 
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Образец № 6 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

 

 

 

Долуподписаният/а…………………………………...................................................... 

в качеството си на ………......…..... на ……………………....., ЕИК ........................, със седалище 

и адрес на управление: ....................................................... – участник в обществена поръчка с 

предмет: „.................“  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по смисъла на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

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

        Име и фамилия:......................... 

Длъжност:.................................. 
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Образец № 7 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

ОТ 

 

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

(наименование на участника) 

ЗА 

"………………………………………………………………………………………………." 
(наименование на обекта) 

 

 

1. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение е в размер на:  

 

…………...... (………………) лева без ДДС или 

………………….. (………………) с ДДС. 

 

разпределена както следва: 

 

№ Вид Машина 

Ед. 

мярка Бр. 

Цена без 

ДДС 

BGN 

1. Трактор  Бр. 1 .... 

2. Челен товарач Бр. 1 .... 

 

2. Предложената обща цена е изготвена съгласно посочената максимална прогнозна 

стойност на обществената поръчка. 

3. Посочената цена включва всички разходи за точното и качествено изпълнение на 

поръчката в съответствие с изискванията на възложителя и приложимата нормативна уредба 

на РБългария.  

4. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от 

документацията и спецификация по процедурата. 

5. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за изпълнители, да 

изпълним доставката, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларираме, че 

сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите залегнали в (проектно) договора, като 

всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя, вкл. 

външни за страната органи. 

 

До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от 

Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между 

двете страни. 

 

 

Дата: ....................        ………………….. 

(подпис и печат)  
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Проект 

 

Д О Г О В О Р  
 
 Днес ........................ г. в гр. Чепеларе между: 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО И   

ТУРИЗЪМ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”, с ЕИК: 175787129, със седалище и адрес на управление: гр. 

Чепеларе, ул. „Беломорска” № 3, представлявана от инж. Елена Касабова – Директор, от една 

страна наричана по долу - ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

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

……………………………, представлявано от ………………, в качеството му на 

……………………., от друга страна като Изпълнител,  

 

и на основание чл. 112 от ЗОП, във връзка с проведената обществена поръчка с 

предмет: „Доставка, оборудване и преглед за пригодност на техника необходима за 

учебни цели на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе“, се сключи настоящият договор, 

с който страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и 

прехвърли собствеността на Възложителя на .................. и ............. (посочва се вида и модела 

на стоките), съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото и Ценово 

предложение на Изпълнителя, срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати 

договорената цена съгласно условията, посочени по-долу. 

 (2) Освен доставката по ал. 1 до мястото, посочено в настоящия Договор, се включва и 

изпълнението на следните дейности: 

 1. Оборудване и монтаж на доставените стоки според изискванията на нормативната 

уредба, за ползването им като учебени; 

 2. Преглед за пригодност на трактора за учебни цели; 

 3. Гаранционно обслужване на доставените стоки в рамките на гаранционния срок, 

считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол по чл. 3, ал. 3, т. 1. 

 (3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по ал. 1. и ал. 2 в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото 

предложение на Изпълнителя, в сроковете по настоящия Договор. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл. 2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да 

заплати на Изпълнителя обща цена в размер на …………………. (……………..) лева без ДДС 

и ……………………… (……………..) лева с ДДС, съгласно Ценовото му предложение, както 

следва за: 

1. Трактор .......... (посочва се модел) – .......................... (……………..) лева без ДДС и 

……………………… (……………..) лева с ДДС. 

2. Челен товарач .......... (посочва се модел) – .......................... (……………..) лева без ДДС 

и ……………………… (……………..) лева с ДДС. 

 (2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на 

Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за 

транспортиране и доставка на стоките до мястото за доставка, включително опаковане, 

транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, монтаж (когато е приложимо) и привеждане 
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в работно състояние, готово за приемане, доставка на цялата техническа и сервизна 

документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване в срока на 

гаранцията, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички 

технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от 

гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя. 

 (3) Посочените в настоящия Договор цени остават непроменени за срока на действието 

му. 

 Чл. 3 (1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от Изпълнителя: 

IBAN:  ……….…….……… 

BIC : ……….……….………. 

При банка .………. 

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени на банковата му сметка в срок до 5 (пет) дни считано от момента на промяната. В 

случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по 

посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 

 (2) Плащането на цената по чл. 2 ал. 1. по настоящия Договор се извършва, както следва: 

 1. Възложителят заплаща авансово сума в размер на до 30 % от цената по чл. 2 ал. 1. в 

срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от изпълнение на следните кумулативни 

условия: 

а) Получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

б) Представяне на фактура от Изпълнителя.  

 2. Възложителят заплаща остатъчната сума от цената по чл. 2 ал. 1 в срок до 30 

(тридесет) календарни дни след подписване на документите по ал. 3. от настоящия Договор. 

 (3) Окончателното плащане се извършва след настъпване на следните кумулативни 

обстоятелства: 

 1. Получаване от Възложителя на плащане по Национална програма „Осигуряване на 

съвременна образователна среда“, модул  „Модернизиране на системата на  професионалното 

образование”, Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“, приета с 

Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет. 

 2. Приемо-предавателен протокол за доставка на стоките с всички окомплектовки, 

сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете 

Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставката; 

 3. Протокол за монтаж, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на 

датата на монтажа – когато е приложимо;  

 4. Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя, съдържаща всички 

законови реквизити. 

 

III. СРОКОВЕ. МЯСТО, УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА И ПРЕМИНАВАНЕ 

 

 Чл. 4. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

 (1) Срокът за доставка и монтаж на стоките е ………. календарни дни, съгласно 

Техническото предложение на Изпълнителя, който започва да тече от датата на получаване на 

писмената заявка на Възложителя. 

 (2) Гаранционният срок на стоките е: 

  1. За трактор – 24 /двадесет и четири/ календарни месеца или 1500 моточаса, което 

настъпи по-рано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. 

 2. За челен товарач – 12 /дванадесет/ календарни месеца от датата на подписване на 

приемо-предавателен протокол, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя, които 

започват да текат от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол по чл. 3 ал. 3, т. 

1 за съответната стока. 

 (3) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване на доставените стоки, 

в рамките на гаранционния срок по предходната ал. 2. 
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 (4) Мястото на доставка на стоките, предмет на договора – ПГ по СГСТ „Н. Й. Вапцаров“ 

– гр. Чепеларе.  

 (5) Изпълнителят е длъжен да се яви или да изпрати свой представител на мястото по 

предходната ал. 4, в срок от …………. календарни дни от датата на подаване на писмен 

сигнал от Възложителя, за ситуации касаещи авариен ремонт на доставената техника. 

 Чл. 5. (1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния 

срок, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя стоката, предмет на 

договора, отговаряща на техническите стандарти и изисквания на нормативната уредба, за 

ползване като учебени, да извърши преглед за пригодност на трактора за учебни цели. 

Техниката следва да бъде окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, 

сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с 

други документи и аксесоари съгласно Техническото предложение на Изпълнителя. 

(2) Изпълнителят предава стоката на Възложителя. За съответствието на доставените 

стоки и приемането ѝ по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-

предавателен протокол от страните или техни упълномощени представители, след проверка 

за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или 

несъответствия на доставената стока и/или придружаващата я документация и аксесоари с 

изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с 

изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата 

спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на 

документите, изискващи се съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1. Приемо-предавателният протокол 

съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), други идентифициращи данни 

на стоките, предмет на доставка. 

(3) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 5 календарни дни 

предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При 

предаването на стоката, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според 

обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да 

надвишава 3 календарни дни. 

(4) При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да 

подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, страните подписват констативен 

протокол, в който се описват констатираните Несъответствия и се посочва срокът, в който 

същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, страните подписват 

двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че 

Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя 

срок, или при забавяне на доставката с повече от 10 работни дни, Възложителят има право да 

прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер нсъгласно клаузите на 

договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с 

изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и 

приети от Възложителя. 

(5) Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на 

приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити 

Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на стоката. 

Приемането на доставката с Приемо-предавателния протокол няма отношение към 

установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия. 

(6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити 

Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 5 

календарни дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок. 

(7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по ал. 4. 

и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на 

Изпълнителя по реда на ал. 6.: 

1. Изпълнителят заменя доставената стока или съответния компонент със 

съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока, посочен съответно в 

констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по ал. 6., 
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който не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни; или 

2. цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите 

компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до 

промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната 

експлоатация на стоката. 

(8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по ал. 4., 

Възложителят не дължи заплащане на цената по чл. 2, ал. 1 преди отстраняването им и 

изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора. 

(9) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности свързани с 

монтажа в срока по чл. 4, ал. 1. 

(10) За извършения монтаж страните или упълномощени от тях лица подписват 

двустранен протокол, неразделна част от настоящия Договор. Възложителят има право да 

откаже да подпише протокола по настоящата алинея при констатиране на недостатъци, които 

не позволяват безпрепятствената им употреба. 

Чл. 6. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към 

Изпълнителя. 

Чл. 7. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на стоката, предмет 

на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на 

Приемо-предавателния протокол без забележки, съгласно чл. 3. ал. 3, т. 1 или от датата на 

Протокола за монтаж съгласно чл. 3. ал. 3, т. 2, когато е приложимо. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 8. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. Изпълнителят се задължава да достави и монтира стоката, предмет на настоящия 

Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото предложение 

на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно 

изискванията на чл. 3, ал. 3, т. 1 и придружена със съответните документи, както и да 

прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно 

условията на настоящия Договор. 

2. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява 

всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя. 

3. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове 

всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената стока, проявени 

и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на 

настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при 

отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци да влага само качествени части и 

материали. 

4. Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и 

хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Възложителя (когато е 

необходим достъп до тях) и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на 

нормалното протичане на работата на Възложителя. 

5. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 

Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 

плащане. 

6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 20 календарни дни от сключване на 

настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят 

изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 
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7. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация 

и документи за изпълнение на Договора и на достъп до мястото на монтаж на стоката. 

8. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на 

имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени 

вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията на стоките. 

Чл. 9. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава 

да заплати общата цена по чл. 2, ал. 1. от този Договор, съгласно условията и по начина, 

посочени в него. 

2. Възложителя се задължава да уведоми Изпълнителя, след получаване на средства 

във връзка с Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул  

„Модернизиране на системата на  професионалното образование”, Дейност 1 „Модернизиране 

на материално-техническата база“, приета с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на 

Министерския съвет, за да се пристъпи към изплащане на сумата по чл. 3, ал. 3 от договора. 

3. Възложителят се задължава да приеме доставката на стоките, предмет на Договора, 

ако отговаря на договорените изисквания, както и да осигури достъп до мястото на доставка и 

монтаж и необходимите условия за монтажа ѝ. 

4. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на 

Договора. 

5. Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора 

стока, както и по отношение на монтажа и при условията посочени в настоящия Договор и 

съгласно гаранционните условия. 

6. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща 

с Техническите спецификации и/или дефектна стока и/или нейни компоненти, както и 

отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени с настоящия Договор. 

7. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати 

изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на 

Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите 

задължения съгласно условията на Договора. 

8. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

9. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. 

 

V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 10. (1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на стоките съгласно 

договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата 

спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност. 

(2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства 

всички Несъответствия на стоките, предмет на доставката, съответно подменя дефектирали 

части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото 

предложение на Изпълнителя. 

(3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, 

телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои 

квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в 

срок от 5 календарни дни, от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. 

При посещението на екипа на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършените 

дейности, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два 

еднообразни екземпляра. 
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VI. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 11. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % върху стойността на неизпълненото в срок 

задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % от общата стойност на 

неизпълнението. 

(2) При пълно неизпълнение на задълженията за отстраняване на Несъответствия в срока 

по гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от 

общата цена на Договора по чл. 2, ал. 1. 

(3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за отстраняване на 

Несъответствия в срока на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

неустойка в размер на 20% от общата цена на Договора по чл. 2, ал. 1. 

(4) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по посочена от 

него банкова сметка. 

 

VII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
1
 

 

Чл. 12. (1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва 

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е на Изпълнителя. 

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред 

или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в 

офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно 

прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на 

гаранцията за изпълнение. 

Чл. 13. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

Чл. 14. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 

бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по ал. 1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

(3) Към искането по ал. 2. Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

                                                 
1 

Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е 

предвидил използването на подизпълнители. 
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дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 15. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. с изтичане на уговорения срок; 

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл 

или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление от 

Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора 

(„непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 30 календарни дни; 

5. Едностранно от Възложителя с писмено предизвестие от 30 календарни дни. 

(2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, 

изпратено до Изпълнителя при използване на подизпълнител, без да е декларирал това в 

документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е 

посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е 

извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, 

освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

(4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по 

изпълнение на Договора. 

(5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в 

него или в приложимото законодателство. 

Чл. 16. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП. 

 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл. 17. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните 

не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата 

Страна за възникването на непреодолима сила. 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора. 

 

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 18. Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да 

разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, 

на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на 

конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в 

необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на 
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съответните задължения за конфиденциалност. 

 

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 19. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

Чл. 20. (1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 

изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Телефон:  .................................    Телефон:   

Email:  .............................    Email:   

(2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, 

следва да съдържат наименованието и номера на Договора и да бъдат в писмена форма за 

действителност. 

(3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 

статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 

Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои 

адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 

кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член се считат за валидно изпратени и 

получени от другата Страна. 

(4) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка 

или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за 

валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата 

или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис. 

Чл. 21. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по 

настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

Чл. 22. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще 

бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в 

случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за 

кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори. 

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България. 

Чл. 23. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и 

един за Изпълнителя. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 


