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СЪДЪРЖАНИЕ
на документацията за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на
оферти с обява с предмет: „Доставка на моторно превозно средство с 4 + 1 места за
нуждите на Националния център за информация и документация“

ЧАСТ I. Условия за участие

ЧАСТ IІ.

Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на

комплексната оценка на офертите

ЧАСТ IІІ. Техническа спецификация

ЧАСТ IV. Проект на договор

ЧАСТ V. Образци на документи
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ЧАСТ I.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Изисквания към участниците
1.1. Участниците следва да представят оферта, изготвена при условията на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), настоящите
указания и техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на интернет
страницата на възложителя.
1.2. За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от
ЗОП. За доказване на посоченото обстоятелство участниците представят декларации по
образец № 4 и образец № 4.1.
1.3. Участник, за когото е налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел
участникът може да докаже, че:


е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са
по акт, който не е влязъл в сила;


е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;


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.
1.4. Участникът трябва да е изпълнил минимум 2 (две) дейности с предмет,
идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка през последните 3 години,
считано от датата на подаване на офертата. За удостоверяване на посоченото изискване
участникът представя списък - декларация на дейностите, които са идентични или сходни
с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от
датата на подаване на офертата, по образец № 5.
Забележка: Под сходни дейности се разбират дейности, свързани с доставка на
моторни превозни средства с 4+1 места.
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Под „изпълнена“ са разбира тази дейност, чието изпълнение е приключило в
рамките на заложения от възложителя период, независимо от началната дата на
изпълнение.
1.5. Преди сключване на договора участникът, избран за изпълнител, представя
доказателства съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП под формата на удостоверения,
референции, препоръки и други еквивалентни документи, удостоверяващи изпълнените
дейности или посочва публичен регистър, в който е публикувана информация за
извършените дейности, съответстваща на вписаните в списъка - декларация по образец №
5 данни.
1.6. Участникът следва да притежава внедрена сертифицирана система за
управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015, или
еквивалентен с обхват в областта на доставката и сервизното обслужване на моторни
превозни средства.
Сертификатът по т. 2 следва да е издаден по реда на чл. 64, ал. 5 от ЗОП.
В съответствие с чл. 64, ал. 6 от ЗОП възложителят ще приеме еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
За удостоверяване на изискването по т. 1.6. преди сключване на договора
участникът, избран за изпълнител, представя заверено копие от посочения сертификат.
Ако документът е на чужд език, се представя и в превод на български.
1.7. Участникът (ако не е производител) трябва да е оторизиран от производителя на
предлаганото моторно превозно средство да извършва неговата продажба и сервиз на
територията на Република България.
За удостоверяване на изискването по т. 1.7. преди сключване на договора
участникът, избран за изпълнител, представя в заверено копие валиден документ от
производителя на предлаганото моторно превозно средство, изрично удостоверяващ, че
участникът (в случай, че не е производител) е оторизиран за продажба и сервиз на
предлаганото моторно превозно средство на територията на Република България.

2. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи и информация:
2.1.

Представяне на участника по образец № 1;

2.2.

Техническо предложение - попълнено съгласно образец № 2. В

техническото предложение се прилага описание на начина за изпълнение изискванията
на възложителя, посочени в техническата спецификация;
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2.3. Ценово предложение - попълнено съгласно образец № 3;
2.4.

Декларации по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП по образец № 4 и образец №

2.5.

Списък - декларация на дейностите, които са идентични или сходни с

4.1.;

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата по образец № 5;
2.6.

Декларация за приемане клаузите на проекта на договор, попълнена

съгласно образец № 6;
2.7.

Други /по преценка на участника, ако е приложимо/.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители и/или се позовава на
ресурсите на трети лица, същите следва да представят към офертата декларации по
образец № 4 и № 4.1., че за тях не са налице основанията за отстраняване от
обществената поръчка.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. Подизпълнителите,
ако участникът възнамерява да ползва такива, трябва да отговарят на съответните
критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

3. Подаване на офертите: Всяка оферта трябва да съдържа посочените в настоящата
обява образци, копия на документи и сведения. Всички представени копия на документи,
ако се изискват такива, трябва да са заверени с подпис и печат, извън тези, които следва
да са в оригинал или с нотариална заверка, в противен случай предложението ще остане
без разглеждане.
Офертата се изготвя на български език. Всички документи, представени на
чужд език, следва да бъдат представени и в превод. Офертата заедно с всички образци и
документите, посочени в настоящата обява, се поставя в запечатана непрозрачна
опаковка. Върху опаковката се посочва:
- Предмета на поръчката, за която се участва;
- Наименование на участника, включително участниците в обединението /когато е
приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен
адрес. Офертите се подават лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
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препоръчана пратка с обратна разписка в деловодството на Националния център за
информация и документация, гр.София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А.
Всички оферти, представени след обявения срок за получаване, не се приемат и
разглеждат.
Не се приема оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Тя
незабавно се връща и това се отбелязва в регистъра на възложителя.

4. Предпоставки за отстраняване на участник:
4.1. Липса на изискуеми документи;
4.2. Документи, представени в незаверен от участника вид;
4.3. Оферти, получени след крайния срок за представяне на оферти;
4.4. Некоректно попълнена оферта – неспазени указания /условия, образци/ при
попълването и/или обявените критерии, заедно с направените пояснения /забележки/ към
тях.

5. Сключване на договор:
5.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения
изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. При сключване на
договор класираният на първо място участник представя следните документи:
- актуални документи за удостоверяване съответствието си с поставените от възложителя
критерии за подбор;
- гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без
ДДС.
5.2. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
- парична сума, внесена по банковата сметка на възложителя:
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
IBAN: BG66UNCR96603319995018
BIC: UNCRBGSF
БАНКА: „УниКредит Булбанк” АД
- банкова гаранция със срок на валидност 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане
срока на договора. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя
трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което
възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане
на обществената поръчка. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за
сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите
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по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от възложителя
гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата обява;
- застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Средствата са от бюджета на Националния център за информация и документация.
За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки.

Прогнозна стойност – до 68 500 (шестдесет и осам хиляди) лева без ДДС.
Предложената от участника цена за изпълнение на услугата не следва да
надвишава посочената прогнозна стойност. В случай, че предложената цена за
изпълнение на услугата надвишава тази стойност, предложението няма да бъде оценявано
и класирано.
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ЧАСТ II
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Класирането на участниците, подали оферти, ще се извърши въз основа на
следният критерий, а именно:
Икономически най-изгодна оферта въз основа на:
Оптималното съотношение качество/цена, на основание разпоредбата на чл.70, ал.
2, т. 3 от ЗОП на основа следните критерии и съответната тежест:
 К1 - Цена /цената на автомобила напълно окомплектован с включена за една
година застраховка „Гражданска отговорност“, „Автокаско“, “Злополука на
местата“ и регистрация/ –70 точки;


К2 - Задвижване на четирите колела /4Х4/ – 30 точки;

Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели в
съответните им тежести по формулата:
К = К1 + К2
Най-ниска предложена цена
К1 = -------------------------------------------------- Х 70 точки
Цена на конкретния кандидат
К2 - Всеки участник предложил автомобил със задвижване на четирите колела
получава 30 точки.
Максималния размер на К е 100 точки. Участника с най-висок брой точки се
класира на първо място.
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ЧАСТ III.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторно
превозно средство с 4+1 места за нуждите на Националния център за информация и
документация“

Купе:
Седан / лимузина / хечбек
Цвят сив/черен
Мин. 4 врати
4 + 1 места
Междуосие: мин. 2 750 мм
Външна ширина: мин. 1 800 мм
Дължина: мин. 4 700 мм
Пътен просвет мин. 140 мм

Двигател:
Дизелов мин. 2000 куб. см комънрейл турбокомпресор
Минимална мощност мин. 170 конски сили
Трансмисия: мин. 6 степенна автоматична

Допълнителни минимални изисквания за оборудване:
Четири броя въздушни възглавници;
Предни и задни дискови спирачки;
Антиблокираща система /ABS/;
Електронна система за контрол на сцеплението /АSR/;
Електронна система за контрол на стабилността /ESP/;
Аларма вградена в ключът;
Централно заключване;
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Автоматично включване на светлините;
Дневни светлини /LED/;
Подгряване странични огледала;
Климатроник;
Електрически стъкла на вратите;
Аудио система;
Алуминиеви джанти;
Вградена навигационна система;
Кожен салон;
Затъмнение на стъклата в задната част на салона мин. 50%;
Резервна гума;
Пълна гаранция минимум две години.
Отстъпка от цената на сервиза минимум 10%.

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Участникът трябва да разполага с оторизиран сервиз за гаранционно обслужване и
гаранционен ремонт на територията на Република България;
2. Участникът следва да гарантира безплатна 24 - часова пътна помощ на територията
на цялата страна за целия гаранционен срок на моторното превозно средство.
3. Участникът следва да гарантира, че при забавяне на гаранционен ремонт повече от

72 часа ще предоставя на възложителя оборотен автомобил от същия клас до
приключване на ремонта.
Условия за изпълнение на поръчката
Условията за доставка, гаранционна отговорност и гаранционно (сервизно)
обслужване са описани подробно в проекта на договора.
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ЧАСТ IV.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№......................................../...............................2019 г.

Днес.............................. 2019 г., в гр. София, между:
1. Национален център за информация и документация, ЕИК 831604711, със седалище
и адрес на управление гр. София бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, представлявано от
Ваня Ангелова Гаршкина–Минчева - изпълнителен директор и Петър Иванов Грозданов –
главен счетоводител, наричано по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и
и
2..................................................., със седалище и адрес на управление:.........................,
ЕИК по БУЛСТАТ ............................................., представляван/а/о от ................., в
качеството на ............................., съгласно........................................., наричан/а/о за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки и утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за
нуждите на Учебен център” се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ПРЕДМЕТ
(1.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и
гаранционно (сервизно) обслужване на 1 (един) брой моторно превозно средство с 4+1
места за нуждите на Национален център за информация и документация, съгласно
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение №1) и детайлно описани
в Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения №2 и №3),
неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.
Предметът на настоящия Договор включва и задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да
регистрира моторното превозно средство в КАТ от името и за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(1.2) Видът, техническите данни и характеристики на моторното превозно средство, които
следва да достави ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са подробно посочени в Техническата спецификация
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложениe №1) и в Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №2), представляващи неразделна част от настоящия
Договор.
(1.3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява гаранционно (сервизно) обслужване
на доставеното моторно превозно средство по ал. (1.1) в рамките на гаранционния срок по
алинея (4.3). Дейностите и условията на сервизното обслужване са описани в
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Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и следва да отговарят на Техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. Цена
(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
включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение №3), неразделна част от
настоящия Договор.
(2.2) Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само:
разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху един
брой моторно превозно средство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за доставка на един брой моторно
превозно средство, за транспортирането му до мястото за доставка, за заплащане на
продуктова такса (екотакса), всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в
срока на гаранцията (включва само дефектирали резервни части и труда за подмяната им),
както и разходите за отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички технически
неизправности и повреди, възникнали не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покрити от
гаранционните условия и гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и
разходите, свързани с регистрация на моторното превозно средство в КАТ и сключване за
една година на застраховки „Гражданска отговорност“, „Автокаско“ и „Злополука на
местата“.
(2.3) Посочената в настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за срока на
действието му.
Чл. 3. Начин на плащане
(3.1) Плащането се извършва в български лева, с платежно нареждане по следната
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:…………………………………….
BIC:………………………………………..
IBAN:………………………………………
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок,
счита се, че плащането, по посочената в настоящия член банкова сметка е надлежно
извършено.
(3.2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща авансово 100% (сто процента) от цената по алинея (2.1)
в размер на ………….. (…………..), в срок от 5 (пет) дни от подписване на настоящия
Договор и предоставяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура, както и
гаранция, обезпечаваща авансовото плащане в размера на авансовото плащане или
сумата от …………. (…………………) лева, в една от формите посочени в член 10 от
Договора. Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане се освобождава в срок до 10
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(десет) дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след
подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея
(5.5) от настоящия Договор.
(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума.
III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 4. Срокове и място на доставка
(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на сключването му. Срокът на
настоящия Договор изтича след изтичането на гаранционния срок на моторното превозно
средство предмет на Договора, посочен в алинея (4.3) и удовлетворяването на всички
претенции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с гаранционната отговорност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4.2) Срокът за доставката на моторното превозно средство е до ….. (максимум 60)
календарни дни, считано от подписване на настоящия Договор.
(4.3) Гаранционният срок на моторното превозно средство е ………… (минимум 2
години), считано от датата на подписването на протокола за регистрация по алинея (5.10).
(4.4) Мястото на доставка на моторното превозно средство е в гр. София – в сервизната
база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно: ………………………………..
Чл. 5. Условия на доставка
(5.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
моторното превозно средство, окомплектован както следва:
(5.1.1) Оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и
светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
(5.1.2) Окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове,
резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
(5.1.3) С извършен предпродажбен сервиз;
- зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
- с необходимите за регистрацията му документи, включително документ за платен данък,
мита, такси, фактури и приемо-предавателен протокол;
- с включени за една година застраховка „Гражданска отговорност“, „Автокаско“,
„Злополука на местата“;
- сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорт или други
документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;
- с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, съдържаща
препоръки за правилна експлоатация;
- други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията на поръчката и офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(5.2) При доставката на моторното превозно средство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура - оригинал, подписана от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за моторното превозно средство, съдържаща основание - номер на
договора, номер на шаси, модел, марка и кубатура на моторното превозно средство.
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(5.3) Доставката и предаването/получаването на моторното превозно средство се
удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен
протокол от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за:
отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на
документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2) и съответствие на моторното превозно
средство с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на
Изпълнителя и Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемопредавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора),
номер на шаси на моторното превозно средство, предмет на доставката. Проектът на
Приемо-предавателен протокол се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5.4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в срок от 5 (пет) дни
предварително за конкретна дата и час, на която ще се изпълни доставката. При
предаването на моторното превозно средство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за
несъответствия, като същото не може да надвишава 5 (пет) дни.
(5.5) При констатиране на явни несъответствия, по смисъла на алинея (5.6) на доставеното
моторно превозно средство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише
приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен
протокол, в който се описват констатираните несъответствия, съобразно алинея (5.6).
След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемопредавателен протокол за приемане на доставката.
(5.6) При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци,
несъответствия на моторното превозно средство с Техническата спецификация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или и с
изискванията за окомплектовка на моторното превозно средство и документите в
съответствие с алинея (5.1) и (5.2) се прилага някои от следните варианти:
(5.6.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя моторното превозно средство или частта с
несъответствия с такова притежаващо характеристиките в Техническата спецификация
или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката
и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
несъответствието е открито преди регистрацията на моторното превозно средство в КАТ,
в случаите при които се налага замяна на моторното превозно средство;
(5.6.2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява несъответствието в срок и по ред посочен в
констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия;
(5.6.3) Цената по Договора се намалява съответно с цената на моторното превозно
средство или частта с несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на
поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на несъответствието.
(5.7) В случай че несъответствието на доставеното моторно превозно средство е толкова
съществено, че прилагането на някой от вариантите по алинея (5.6) ще доведе до промяна
на предмета на поръчката, или в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката на
моторното превозно средство или регистрацията му в КАТ или отстраняването на
несъответствията с повече от 10 (десет) дни, от предвидения срок за доставка в алинея
(4.2) или за регистрация в КАТ, посочен в алинея (5.10), съответно от срока, посочен в
констативния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, както и
право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора,
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както и да получи обратно всички платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми, включително да
усвои сумата по предоставената гаранция. Страните се споразумяват изрично, че
прилагането на варианта по алинея (5.6), точка (5.6.1), а именно – замяна на
несъответстващо моторно превозно средство с ново по отношение на моторно превозно
средство с несъответствия, може да бъде извършено само до подписване на Приемопредавателния протокол по алинея (5.3) или (5.5) и преди регистрация на моторното
превозно средство в КАТ.
(5.8) Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) или алинея (5.5)
без забележки има силата на приемане на доставката от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
освен в случаите на "скрити несъответствия“, които не могат да бъдат установени при
обикновения преглед на моторното превозно средство или на несъответствия, проявили се
в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката на моторното превозно
средство с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените
впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.
(5.9) В случаите на несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея (5.5),
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на цената по алинея (2.1) преди отстраняването
им.
(5.10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира моторното превозно средство в
КАТ, в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на
приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5).
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава окомплектованото в съответствие с алинея (5.1) и (5.2)
моторно превозно средство, заедно със съответните документи, веднага след
регистрацията му, което се отразява в протокол за регистрация, подписан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица.
(5.11) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
Чл. 6. Преминаване на собствеността и риска
(6.1) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху моторното
превозно средство, предмет на доставка преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на приемането му и след подписване на протокола за
регистрация по алинея (5.10).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7.
(7.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави моторното превозно средство, предмет
на настоящия Договор, отговарящо на техническите параметри, представени в
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на Техническата спецификация на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, окомплектовани съгласно изискванията на настоящия Договор
придружен със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху
моторното превозно средство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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(7.2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да
упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7.3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подготви необходимите документи, за
регистрация на моторното превозно средство в КАТ, и да го регистрира от името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и сроковете, посочени в този Договор и изискващи се
от компетентните органи.
(7.4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде моторното превозно средство на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след регистрацията му в КАТ, като в периода от подписване на
приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), респективно по алинея (5.5) до
приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол за регистрация по алинея (5.10), се
задължава да полага за него грижата на добър търговец.
(7.5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че
моторното превозно средство е регистрирано в КАТ и може да бъде получено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Уведомлението се изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно в деня,
следващ регистрацията на моторното превозно средство в КАТ.
(7.6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва текуща поддръжка и сервизно
обслужване на моторното превозно средство в рамките на гаранционния срок, при
условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.
(7.7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените
срокове всички несъответствия на доставеното моторното превозно средство, проявени
и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на
настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
при отстраняване на несъответствия, както и при извършване на гаранционното
обслужване да влага само оригинални резервни части.
(7.8) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената по Договора, съгласно определения
начин на плащане.
(7.9) 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.
(7.10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на
нужната информация и документи за изпълнение на Договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Член 8.
(8.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този
Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.
(8.2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме доставката на моторното превозно
средство, предмет на договора по реда на алинея (5.3) ако отговаря на договорените
изисквания, в срок до 5 (пет) дни след писменото му уведомяване.
(8.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да издаде пълномощно за регистрация на
моторното превозно средство в КАТ и да го предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5
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(пет) дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) респ.
протокола по алинея (5.5).
(8.4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да получи регистрираното моторно превозно
средство в срок до 5 (пет) дни след писменото му уведомяване за извършената им
регистрация в КАТ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8.5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката
на моторното превозно средство на посочения в алинея (4.4) от договора адрес, в срок и
без отклонения от договорените изисквания.
(8.6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация по всяко време относно
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет
на Договора.
(8.7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация за доставеното по Договора моторно
превозно средство, при условията посочени в настоящия Договор.
(8.8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от Изпълнителя замяната на
несъответстващо с Техническите спецификации и/или дефектно моторно превозно
средство само при условията на настоящия Договор и преди регистрацията му в КАТ,
както и отстраняване на несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия
Договор и в условията по гаранцията.
(8.9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на доставката, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация,
докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на
Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.
(8.10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(8.11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да следи и осигурява извършването на поддръжка и
сервиз на моторното превозно средство в рамките на гаранционния срок, при условията и
сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.
(8.12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Член 9.
(9.1) Гаранционна отговорност
(9.1.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на доставеното
моторно превозно средство съгласно договореното предназначение, както и съгласно
Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти.
(9.1.2) В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява със свои сили и
средства всички повреди,и/или несъответствия на моторното превозно средство,
съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните
условия и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9.1.3) Рекламационното съобщение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да бъде изпратено по
факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
осигури преглед на моторното превозно средство от свои квалифицирани представители в
срок от 5 (пет) дни от получаване на рекламационното съобщение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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След преглед на моторното превозно средство от квалифицирани представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или
несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни
екземпляра.
(9.1.4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани настъпила повреда и/или
несъответствието в срок от 15 (петнадесет) дни или по-кратък, считано от датата на
констатирането им. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или
несъответствие в срок от 3 (три) дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оборотно моторно превозно средство от същия клас, до пълното отстраняване на повреда
и/или несъответствие, като гаранционният срок на моторното превоно средство, в процес
на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.
(9.2) Гаранционно (сервизно) обслужване
(9.2.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционно
(сервизно) обслужване на моторното превозно средство в гаранционния срок посочен в
алинея (4.3), който започва да тече от датата на приемане на моторното превозно средство
и подписване на приемо-предавателен протокол за него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
да извършва с предимство сервизно обслужване на моторното превозно средство на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от 3 (три)
работни дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Гаранционното обслужване се осъществява в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или в негови
оторизирани сервизи.
(9.3) По време на целия гаранционен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да гарантира
безплатна 24 - часова пътна помощ на моторното превозно средство до оторизираните си
сервизи за сервизно обслужване и гаранционен ремонт (приложими само при
гаранционни дефекти).
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ
Чл. 10. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите
(10.1) Видове и размер на гаранциите
(10.1.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от
стойността на Договора без ДДС по алинея (2.1) или сумата от ...................;
(10.2) Форма на гаранциите
(10.2.1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от следните:
парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; банкова гаранция; или
застраховка.
Чл. 11. Изисквания по отношение на гаранциите
(11.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
IBAN: BG66UNCR96603319995018
BIC: UNCRBGSF
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БАНКА: „УниКредит Булбанк” АД
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(11.2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът
й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто
процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му.
(11.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да
съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните
задължения.
(11.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 12. Задържане и освобождаване на гаранциите
(12.1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и
при условия, както следва:
(12.1.1) частично освобождаване в размер на 1.5 % ( процента) от стойността на Договора
без ДДС в размер на …. (……….) лева, в срок от 30 (тридесет) дни, след приемане на
доставката на моторното превозно средство и подписване на протокол за регистрация
съгласно алинея (5.10), при условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са
настъпили условия за задържането им;
(12.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в
срок от 30 (тридесет) дни, след изтичане на гаранционния срок на моторното превозно
средство, посочен в алинея (4.3) от настоящия Договор, при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по
гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.
(12.2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора,
преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в
остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по
алинея (12.1.1).
(12.3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков
път, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответната част от нея в срока и при условията на
алинея (12.1).
(12.4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било
други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под
която са предоставени.
(12.5) Гаранциите не се освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение
на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към задържане на гаранциите.
(12.6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за
изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия
Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на
настоящия Договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
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право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.
(12.7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение
суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор,
поради непълно или частично изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(12.8) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранциите,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) дни да допълни съответната гаранция до
размера ѝ, уговорен в алинея (10.1), като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената
или да застрахова отговорността си до размера в алинея (10.1).
VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 13.
(13.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 – 0,2 на сто от сумата по алинея (2.1) за
всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от сумата по алинея (2.1).
(13.2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по
Договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1-0,2 на сто от
дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от размера на забавеното
плащане.
(13.3) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за сервизно
обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неустойка в размер на 2% от сумата по алинея (2.1).
(13.4) При пълно неизпълнение на задълженията за сервизно обслужване и/или
гаранционни ремонти в срока на гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% от сумата по алинея (2.1).
(13.5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и
пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от
усвояването на гаранцията за изпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои
съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.
(13.6.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по
следната банкова сметка ............................. В случай че банковата сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е заверена със сумата на неустойката в срок от 5 (пет) дни от
искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.
IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 14.
(14.1) За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва
само подизпълнители, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(14.2) Процентното участие на подизпълнители в цената за изпълнение на Договора не
може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(14.3) 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.
(14.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(14.5) Сключването на договор с подизпълнители, който не е обявен в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в
ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител,
обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на Договора и е
основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за
усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.
Чл. 15
(15.1) При сключването на Договор с подизпълнител, офериран в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(15.1.1) - приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
(15.1.2) - действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на Договора;
(15.1.2) - при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
Чл. 16.
(16.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
(16.2) Разплащанията по ал. (16.1) 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.
(16.3) Към искането по ал. (16.2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(16.4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. (16.2), когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17.
(17.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(17.1.1) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(17.1.2) с изтичане на уговорения срок;
(17.1.3) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата;
(17.1.4) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение,непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
Договора;
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(17.2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с
уведомление, изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(17.2.1) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задължение по настоящия
Договор с повече от 30 (тридесет) дни;
(17.2.2) при системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни
ремонти или при пълно неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти;
(17.2.3) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или
използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в
които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;
(17.3) 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.
В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
(17.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора.
(17.5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора по реда и при условията предвидени
в него или в приложимото законодателство.
Чл. 18.
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на
чл. 116 от ЗОП.
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.19.
(19.1) 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.
(19.2) 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.
(19.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(19.4) 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.
XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.20.
(20.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация,
получена при и по повод изпълнението на Договора:
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...........................................
..........................................
(20.2) 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 съответните задължения за конфиденциалност.
XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. /1/ Страните и всяко лице, действащо под ръководството им, което има достъп до
личните данни на представителя на другата страна, съдържащи се в настоящия договор
или анексите към него, се задължава да обработва тези данни само за целите на
сключване и изпълнение на договора, както и за спазване на законовото задължение за
счетоводна отчетност, за които обработването на личните данни е необходимо.
/2/ Данните ще бъдат съхранявани за срок от 5 (пет) години след приключване на
договора.
/3/ Всеки субект на данни има право на достъп до коригиране или изтриване на
лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с него, или
право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост
на данните.
/4/ За всички въпроси, свързани със защита на личните данни, лице за контакт от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжностното лице по защита на личните данни –
Димитър Евтимов, e-mail – d.evtimov@nacid.bg.
/5/ Орган, който отговаря за процедурите по обжалване, е Комисията за защита на
личните данни, 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, София, Тел.: 02 915 3518, Интернет
адрес/и: https://www.cpdp.bg/.
XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22.
За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско
законодателство.
Чл. 23.
(22.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят
изявления по изпълнението на настоящия Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Национален център за информация и документация
Гр.София, бул.”Д-р Г. М. Димитров” №52А.
Телефон: …………………..
Email: ………………………
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
…………………….
Телефон: ……………………….
Email: ………………………….
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(22.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор,
следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за
действителност.
(22.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(22.4) 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 22 се считат за валидно
изпратени и получени от другата Страна.
(22.5) 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.
Чл. 23.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Чл. 24.
(24.1) 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.
(24.2) 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 по реда на ГПК.
Чл. 25.
Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия
не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1.
Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2.
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3.
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Настоящият Договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – 1(един) за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1(един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………..………………………

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………………..
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ЧАСТ V.
ОБРАЗЦИ ДОКУМЕНТИ

Образец № 1

ДО
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА
в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет:
„Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за нуждите на Националния
център за информация и документация”

Административни сведения

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ
Седалище:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено място:
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефони:
Факс:
е-mail адрес:
(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавят необходимия брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
25

Участникът

се

представлява

заедно

или

поотделно от изброените лица:
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка: ……………………...………
IBAN .......................................................................
BIC ..........................................................................
Титуляр на сметката: ............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка, възлагана чрез събиране
на оферти с обява, с предмет: „Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за
нуждите на Националния център за информация и документация” при условията,
посочени от възложителя в обявата и техническата спецификация и приети от нас.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с направеното с настоящата оферта предложение и изискванията на
възложителя.
При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме (невярното се
зачертава или изтрива) следните подизпълнители:
Подизпълнители

Видове дейности, които

% от общата стойност на

(избройте имената и

ще изпълняват

поръчката

адресите на

(посочете дела на участие на

подизпълнителите)

всеки подизпълнител)

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на всеки от
посочените подизпълнители за участието им.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата
за срок до 12.05.2020 г.
Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата,
които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.
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Притежаваме валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството,
съответстващ на предмета на поръчката, както следва …………………………….. /изписва
се номер и обхват на сертификата, валидност, издател/.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се
задължаваме преди подписването на договора да представим:
- актуални документи за удостоверяване съответствието ни с поставените от
възложителя критерии за подбор;
- гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора
без ДДС.

Дата: ................................. г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ............................
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Образец № 2

ДО
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От:
……...............................................................................................................................................
(наименование на участника)
с ЕИК/БУЛСТАТ ............................ със седалище ......................... и адрес на управление:
гр. .................................., ул. ................................., № ..............., данъчна регистрация
................................................,

тел.

................................,

факс:

..............................,

е-mail

......................, представлявано от .............................................................................................
в качеството му на .............................................. (ако е пълномощник – данни от нотариално
заверено пълномощно)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме настоящото техническо предложение за изпълнение на обществена
поръчка с предмет „Доставка на моторно превозно средство с 4+1места за нуждите на
Националния център за информация и документация”, като предлагаме да изпълним
поръчката, съгласно техническата спецификация на възложителя при следните условия:
1. Приемаме да изпълним поръчката съгласно всички изисквания на възложителя,
посочени в обявата по настоящата обществена поръчка и техническата спецификация.
2. Предлагаме да извършим доставката, предмет на настоящата обществена
поръчка в срок до ……. календарни дни, считано от датата на подписване на договора (не
повече от 60 /шестдесет/ календарни дни).

3. Предлагаме да доставим 1 брой фабрично нов и неупотребяван автомобил за
нуждите

на

Националния

център

за

информация

и

документация”,

марка

..............................., модел ..........................................., със следните характеристики:
Основни технически характеристики
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Описание на предлаганото превозно средство в съответствие с Техническата спецификация на Възло
Минимални
Възложителя

изисквания

на Технически характеристики на
предлаганото превозно средство*

Купе:
Седан / лимузина / хечбек
Цвят сив/черен
Мин. 4 врати
4 + 1 места
Междуосие: мин. 2 750 мм
Външна ширина: мин. 1 800 мм
Дължина: мин. 4 700 мм
Пътен просвет мин. 140 мм
Двигател:
Дизелов мин. 2000 куб. см комънрейл
турбокомпресор
Минимална мощност мин. 170 конски
сили
Трансмисия: мин. 6 степенна автоматична
Допълнителни минимални изисквания
за оборудване:
Четири броя въздушни възглавници;
Предни и задни дискови спирачки;
Антиблокираща система /ABS/;
Електронна система за контрол на
сцеплението /АSR/;
Електронна система за контрол на
стабилността /ESP/;
Аларма вградена в ключът;
Централно заключване;
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Автоматично включване на светлините;
Дневни светлини /LED/;
Подгряване странични огледала;
Климатроник;
Електрически стъкла на вратите;
Аудио система;
Алуминиеви джанти;
Вградена навигационна система;
Кожен салон;
Затъмнение на стъклата в задната част на
салона мин. 50%;
Резервна гума;
Пълна гаранция минимум 2 /две/ години.
Отстъпка от цената на сервиза минимум
10%

*Забележка: Предложението задължително трябва да съдържа информация по всички изисквания от
………………………………………………………………………………………………………………………
(Допълнителна техническа информация, предоставя се по преценка на участника)
4. Прилагаме следното описание за изпълнение на изискванията на възложителя,
посочени в Техническата спецификация*:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(*Участниците следва да направят подробно описание за изпълнение на изискванията на
възложителя, посочени в Техническата спецификация на Възложителя.)
5. Декларираме, че:
5.1.

Разполагаме с оторизиран/и сервиз/и за гаранционно обслужване и

гаранционен ремонт на територията на Република България, както следва:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5.2.

По време на целия гаранционен срок ще осигурим безплатна 24 - часова

пътна помощ на моторното превозно средство до оторизираните сервизи за сервизно
обслужване и гаранционен ремонт;
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5.3.

При забавяне на гаранционния ремонт повече от 72 часа ще предоставим

на Възложителя оборотен автомобил от същия клас до приключване на ремонта.

Дата: ...............................

Подпис и печат: ................................
(...........................................................)
(име и длъжност)

Образец № 3
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ....................................................................................................................................................
(наименование на участника)
с ЕИК/БУЛСТАТ ............................ със седалище ......................... и адрес на управление:
гр. .................................., ул. ................................., № ..............., данъчна регистрация
................................................,

тел.

................................,

факс:

..............................,

е-mail

......................, представлявано от ...................................................................................
в качеството му на .............................................. (ако е пълномощник - данни от нотариално
заверено пълномощно)
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Нашето ценово предложение за участие в обществена поръчка, възлагана чрез
събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на моторно превозно средство с 4+1
места за нуждите на Националния център за информация и документация” е както
следва:

1.

Цена на автомобила напълно окомплектован с включена за 1 (една) година

застраховка „Гражданска отговорност“, „Автокаско“, „Злополука на местата“ и
регистрация:
Цена в размер на …………… (словом: ……………….) лева без ДДС,
или
Цена в размер на ……….…… (словом: ……………) лева с ДДС.

2.

Предлагаме отстъпка от цената на сервизното обслужване (в проценти):

……………………….
До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша
страна и известието за определяне на изпълнител, ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
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В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим
гаранция за изпълнение по договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на
договора без ДДС.
Дата: …………………..

Подпис и печат: ………………………..
/................................................................/
(име и длъжност)
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Образец № 4

Наименование на поръчката: „Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за
нуждите на Националния център за информация и документация ”

ДЕКЛАРАЦИЯ1
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Подписаният/ата .............................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ..........................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ......................................................................................................................
(длъжност)
на ..................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................,
в изпълнение на изискванията на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП и в съответствие с
изискванията на възложителя

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
1

Съгласно чл. 97, ал. 6 от ППЗОП декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2
и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника.
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е) престъпления против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи по чл.
253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
к) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета
страна.
3. Не съм в конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен съгласно

т.

21 на §2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя
възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________
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Образец № 4.1.

Наименование на поръчката: „Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за
нуждите на Националния център за информация и документация”
ДЕКЛАРАЦИЯ2
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

Подписаният/ата ...................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ..........................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ......................................................................................................................
(длъжност)
на ..................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................,
в изпълнение на изискванията на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП и в съответствие с
изискванията на възложителя

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник (отбележете само едно обстоятелство,
което се отнася до конкретния участник):
а) 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 седалището на възложителя и на участника, установени с
акт на компетентен орган;
б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, установени с
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акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване, обезпечение
на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
в) няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни
участници).
2. За представлявания от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите
по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. За представлявания от мен участник не 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.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя
възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________

Забележки:
1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази
цел участникът може да докаже, че:
а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са
по акт, който не е влязъл в сила.
б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

2

Съгласно чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
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в) 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.
2.

Община по седалището на Възложителя е Столична община, район

„Средец“.
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Образец № 5

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата

Долуподписаният /-ата/

с лична карта №

, издадена на

от

в качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на
_________________________________________

(посочете

наименованието

на

участника) – участник в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява,
с предмет: „Доставка моторно превозно средство с 4+1 места за нуждите на
Националния център за информация и документация”

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Стойност на
дейностите

Кратко описание на
изпълнените
дейности

(съответно

Име на

процентно участие в

възложител/клиент

изпълнението –

Период на
изпълнение
(начало/край)

Име на
изпълнителя

стойност)

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата ................................. г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
....................................................................
/длъжност и име/
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Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ата/
лична карта №

____
, издадена на

от

____ с
___ ____ в

качеството ми на _______________________________ (посочете длъжността) на
_____________________________________ (посочете наименованието на участника) участник в обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява, с предмет:
„Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за нуждите на Националния
център за информация и документация”

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ:

Приемам условията в проекта на договор и в случай, че бъдем избрани за
изпълнител, ще сключим договора по надлежен начин, като в текста му ще бъдат включени
всички клаузи от нашето предложение.

Дата: ..................... г.

Декларатор:

гр. …………….....

/подпис и печат/
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