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ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ  

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРИ ФАБРИЧНО НОВИ АВТОМОБИЛА ПРИ УСЛОВИЯТА 
НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА ПЕРИОД ОТ 4 ГОДИНИ“ 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). Редът и условията, при които ще бъде определиен 
изпълнител на поръчката, са установени съгласно Политиката за доставка на стоки, 
изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 
 
2. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА 

Настоящият конкурс има за цел възлагане на поръчка за нуждите на „Български 
Енергиен Холдинг” ЕАД с предмет: „Осигуряване на три фабрично нови автомобила при 
условията на оперативен лизинг за период от 4 години”. Предметът на поръчката е 
разделен на две обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1: Доставка на два леки автомобила с предно задвижване и 
мощност не по-малко от 110 kW; 

Обособена позиция №2: Доставка на лек автомобил със задвижване 4х4 и мощност не 
по-малко от 140 kW. 

Обхватът на поръчката е подробно описан в Технически спецификации, приложени към 
настоящата Покана за всяка от обособените позиции. 

Участниците могат да подадат оферта за една или всички обособени позиции.  

 
3. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И 
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 
КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1.1. Икономическо и финансово състояние: Не се изисква доказване на 
икономическо и финансово състояние на участниците.  

3.1.2. Технически възможности и/или квалификация и други:  

3.1.2.1. Копие от Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 с обхват, сходен на поръчката 
(производство и/или доставка на автомобили) или еквивалентни сертификати, издадени 
от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на производителя на предлаганиите 
автомобили. 

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по 
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска 
служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна 
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по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация 
за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. 
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени 
в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, 
когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 
възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. 
В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки 
са еквивалентни на изискваните. 

3.1.2.2  Копие от документа, с който участникът е оторизиран от производителя на 
автомобила да извършва сервизната дейност и поддръжката му. 

 

4. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

4.1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

4.1.1. За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия, като определя 
нейния състав и резервни членове. 

4.1.2. Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване оферти и 
след получаване на представените оферти. 

4.1.3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за 
съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците и 
сключване на договор с класирания на първо място участник или прекратяване на 
процедурата, при наличие на съответните предпоставки за това. 

 
4.2. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

4.2.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий 
„най-ниска цена”, за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно ценовото 
предложение на участниците. Сравнява се крайният (общият) размер на лизинговата 
вноска за съответната обособена позиция. 

4.2.2. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена, е с повече от 20 на 
сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, 
Възложителят ще изиска подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, 
която трябва да се представи в 5-дневен срок от получаване на искането. Получената 
обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно 
обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може 
да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и 
участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 
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При еднаква цена, предложена от двама или повече участници, комисията провежда 
жребий за определяне на Изпълнител между участниците с еднакви оценки. 

 
4.3. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

4.3.1. Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката (при съобразяване с 
приложения към настоящата покана образец) с участника, определен за изпълнител. 

4.3.2. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението 
носят солидарна отговорност за изпълнение на договора. 

4.3.3. Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията и 
ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане 
на поръчка. 

4.3.4. При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за 
изпълнител, е длъжен да представи посочените в настоящата покана изискуеми 
документи. 

4.3.5. Възложителят не сключва договор за възлагане на поръчка, ако участникът, 
определен за изпълнител, не представи някой от изискуемите документи. Преди 
сключване на договор участникът, избран за изпълнител, следва да представи всички 
изискуеми документи, удостоверяващи декларираното в декларацията за липса на 
обстоятелства. В този случай Възложителят може да сключи договор с класирания на 
второ място участник или да прекрати процедурата. 

 
5. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

5.1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.  

5.1.1. Участник в настоящия конкурс може да бъде всяко българско и/или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на предварително 
обявените условия. 

5.1.2. Всеки от Участниците в конкурса се представлява от лицето, което го 
представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно 
лице.  

5.1.3. Възложителят отстранява от участие в конкурса Участник, за когото са налице 
обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства – приложение към 
поканата. 

5.1.4. Всеки Участник в конкурса има право да представи само една оферта за 
конкретната обособена позиция, за която участва. Срокът за валидност на офертата 
следва да бъде не по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния 
срок за подаване на оферти. 

5.1.5. Срок за подаване на оферти за участие в конкурса по оферти е до 17:00 часа на 
седмия работен ден от публикуване на Поканата за участие на сайта на „Български 
Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои). До изтичането на срока за 
подаване на офертите всеки участник в конкурса може да промени, допълни или оттегли 
офертата си. 
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5.1.6. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по поканата за 
участие до 14:00 часа на петия работен ден след публикуване на Поканата (денят на 
публикуване не се брои). Всички въпроси следва да се изпращат по и-мейл до 
mgetsov@bgenh.com, факс: 02 925 0401 или адрес: София 1000, ул. „Веслец” № 16. 

5.1.7. Възложителят публикува на своята интернет страница www.bgenh.com 
разясненията до 17:30 ч. на шестия работен ден след публикуване на Поканата за 
участие. 

5.1.8. Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на 
участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи, 
независимо от изхода на процедурата. В случай че участникът изпраща офертата чрез 
поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, 
че да обезпечи нейното поучаване на посочения от Възложителя адрес в срока, 
определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 
участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 
адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя 
съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 
пощенски клон, или други подобни. 

5.1.9. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от 
участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: „Оферта“ и да бъдат 
посочени наименование на поръчката, номер и наименование на обособената позиция, за 
която участва, име на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и и-мейл адрес. 

5.1.10. Пликът съдържа документите, отнасящи се до критериите за подбор на 
участниците, документите посочени в т. 5.2.2 от Поканата Техническо предложение и 
приложенията към него. Ценовата оферта се представя в отделен запечатан, непрозрачен 
плик с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника, 
поставен в плика с офертата.  

5.1.11. При приемане на офертата в деловодството на БЕХ ЕАД, върху плика се 
отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването. 

5.1.12. Не се допуска до участие оферта, която: 

- е постъпила в незапечатан и/или в прозрачен плик; 

- е постъпила с нарушена цялост; 

- е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на 
законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана. 

Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след изтичане 
на крайния срок и/или са в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост. 

5.1.13. От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници: 

- чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително поставените условия в тази 
покана; 
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- не е представен някой от документите, предварително посочени в документацията или 
изискани допълнително от възложителя; 

- за когото е налице някое от обстоятелствата по т. 5.1.3. от настоящата покана; 

- с когото възложителят има прекратен договор, поради виновно неизпълнение от страна 
на участника. 

Не се допуска вариантност на офертите. 

5.1.14. Условия за прекратяване на конкурса – Възложителят прекратява конкурса, 
когато: 

- не са подадени оферти; 
- всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя 

условия; 
- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, които той може да осигури; 
- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна на обстоятелствата, включително при невъзможност да 
се осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които 
Възложителят не е могъл на предвиди; 

- участникът, определен за изпълнител, не представи някой от изискуемите 
документи или 

- класираните на първо и второ място участници откажат да сключат договор; 
- установи нарушения при стартирането и провеждането на процедурата, които 

не могат да бъдат отстранени. 
- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които 

биха променили кръга на заинтересованите лица. 

5.1.15. Възложителят обявява прекратяването на конкурса на официалната си интернет 
страница. 

5.1.16. При подписване на договор Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на 
договора в размер на сума, равняваща се на 5% (пет процента) от максимално 
допустимата стойност на договора, която служи за обезпечаване на изпълнението на 
задълженията на Изпълнителя, под една от следните форми: 

- парична сума за внесен паричен депозит по банковата сметка на „Български 
Енергиен Холдинг“ ЕАД: 

BIC: CECBBGSF 

IBAN: BG20 CECB 9790 1019 1246 00 

Банка: Централна Кооперативна Банка, като в нареждането за плащане 
задължително следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение на договор с 
предмет: „Осигуряване на три фабрично нови автомобила при условията на 
оперативен лизинг за период от 4 години”. 

- банкова гаранция в оригинал със срок на валидност минимум 30 дни след 
изтичане на гаранционния срок за дейностите по договора, изготвена 
съгласно приложения в документацията образец. 
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5.2. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

5.2.1. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания 
и да бъдат оформени по приложените в Поканата за участие в конкурс по оферти 
образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за 
Участниците и не могат да бъдат променяни от тях. В случай че участник желае да 
участва за повече от една обособена позиция, следва да подаде отделна оферта за всяка 
една обособена позиция, която следва да отговаря на описаните по-долу условия:  

5.2.2. Всяка оферта трябва да съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, 
съгласно приложен образец (оригинал). 

2. Административни сведения за участника 

3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цен, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 
лице (заверени от участника копия). 

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, участниците – юридически 
лица или еднолични търговци представят и удостоверение за актуално състояние, 
издадено през последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата. 
Чуждестранните юридически лица представят в официален превод на български 
език съответните еквивалентни документи на съдебен или административен орган 
в държавата, в която са установени. 

4. Декларация за липса на обстоятелства, съгласно приложения към поканата 
образец (оригинал). 

5. Копие от Сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентни сертификати 

6. Документ, с който участникът е оторизиран от производителя на автомобила да 
извършва сервизната дейност и поддръжката му. 

7. Пълномощно, в случай че офертата не е подписана от управляващия и 
представляващ участника. 

8. Оферта съгласно приложен образец (оригинал). 

9. Техническо предложение съгласно приложен образец (оригинал) и приложенията 
към него, вписани в образеца. 

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение съгласно приложен образец (оригинал). 
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Забележки: 

1. Когато участник в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 4 се 
представя в официален превод на български език, а останалите документи, които са на 
чужд език се представят в превод на български език. 

2. Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. В случай че офертата не 
е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му 
регистрация, следва да се представи нотариално заверено пълномощно на лицето, което 
представлява участника в процедурата, което да съдържа всички данни на лицата 
(упълномощен и упълномощител) и от което да е видно, че упълномощеното лице има 
права да подписва офертата и да представлява участника. 

3. Договор за обединение – в оригинал или заверено копие, в случай че участникът 
е обединение 

4. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, лицето, 
представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в 
обединението. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в 
процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение 
участниците са го определили за лице, което представлява обединението. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ  

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРИ ФАБРИЧНО НОВИ АВТОМОБИЛА ПРИ УСЛОВИЯТА 
НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА ПЕРИОД ОТ 4 ГОДИНИ“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ДОСТАВКА НА ДВА ЛЕКИ АВТОМОБИЛА С 
ПРЕДНО ЗАДВИЖВАНЕ И МОЩНОСТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 110 KW; 

 
 
Купе: Тип “Sedan”/„Liftback”с 4/5 врати, 4+1 места 

Дължина (без теглич): мин. 4660 мм 
Ширина без огледала: мин. 1810 мм 
Обем на багажника: мин. 550 л. 
Отопление, вентилация 
Климатизация – минимум двузонов климатроник 
Предни и задни електрически стъкла 
Въздушни възглавници за водача и пътника до водача 
Странични въздушни възглавници 
Въздушна възглавница за коленете на водача 
Лети алуминеви джанти  
Сензор за дъжд 
Подлакътници отпред и отзад 
Тонирани стъкла 
Дистанционно управление на централното заключване с фабрична 
алармена система 
Автоматично включване на светлините / дневни светлини  
GSM подготовка с Bluetooth 
Регулиране на предните седалки по височина 
Цвят: черен, тъмно сив металик  
Аудио система с вградени тонколони 
Странични електрически огледала с подгряване, електрическо 
регулиране и електрическо сгъване 
Допълнително затъмнени задно и задни странични стъкла 
Помощна система при паркиране: парктроник отпред и отзад 
Тапицерия: текстил 
Ксенонови / LED предни светлини  
Круиз контрол или подобна 
 

Двигател: Работен обем: мин. 1900 см3 
Мощност: мин. 110 kW 
Максимален въртящ момент: мин. 320 Nm 
Вид гориво: дизел 
Вид горивна система: Комън рейл 
Брой цилиндри: 4 
Брой клапани: 16 
Разход на гориво за 100 км пробег WLTP: 
комбинирано: макс. 6,0 л./100км 
Обем на резервоара за гориво: мин. 50 л. 
Токсичност на отработилите газове (комбинирано) WLTP:  
CO2: макс. 155 g/km
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Катализатор на отработилите газове 
Екологични показатели: ЕURO 6 
Start-stop система за двигателя

Ходова част: Колесна формула: 4х2 
Скоростна кутия: автоматична 
Брой предавки: мин. 7 степенни  
Вид спирачна система: хидравлична 
Сервоусилвател на спирачките 
Гуми – размер: мин 16“ 
Междуосие: не по-малко от 2600 мм 
Просвет: мин. 138 мм

Окомплектация на 
автомобилите с 
инструкции: 

Инструкция за експлоатация за водача 
Документация за  техническо обслужване и ремонти –предписани 
от завода производител, сервизна книжка  с печат на доставчика и 
дата на гаранция 
Ръководство за периодични технически прегледи 

Oбщи изисквания: Гаранционен срок не по-малко от 4 (четири) години 
 
Автомобилите да са снабдени с безплатна пътна помощ на територията на ЕС и 
безплатно взимане и връщане за сервизиране „От врата до врата”, за целия срок на 
договора. 
 
Автомобилите трябва да притежават сертификат за съответствие съгласно Директива 
2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за 
създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, 
както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 
превозни средства, издаден от производителя на автомобилите, удостоверяващ, че 
същите отговарят на всички регулаторни актове по времето на тяхното производство. 
 
Автомобилите трябва да са новопроизведени, с дата на производство, не повече от една 
година от датата на предоставяне на оперативния лизинг. 
 
При изпълнение на услугата, Изпълнителят е длъжен: 

1. Да осигури регистрация на МПС, съгласно изискванията на Закона за движение 
по пътищата и Наредба М1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране 
от движение и пускане в движение, временно отнемане прекратяване и 
възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, 
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни 
превозни средства. 

2. В случай че дадено МПС бъде заменено, изминатите от заместващото километри 
се добавят към изминатите километри на основното МПС. 

3.  Да извършва за своя сметка сервизно обслужване, техническо обслужване /ТО/ 
и/или технически ремонт /ТР/ на предоставените МПС през целия период на 
оперативния лизинг. 
 

Всяко МПС следва да се приема за техническо обслужване /ТО/ и/или технически 
ремонт /ТР/ в рамките на 24 часа от възникване на конкретната необходимост. 
Изпълнителят следва да: 
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1. осигури за своя сметка денонощна пътна помощ за репатриране на 
предоставените МПС. Репатрирането се извършва до посочен от изпълнителя 
сервиз. 

2. осигури за своя сметка, през целия период на оперативния лизинг, преоборудване 
на МПС с нови летни или зимни гуми, в зависимост от сезонната необходимост. 
Смяната на гумите се извършва по график, съгласуван с определения от 
възложителя координатор за изпълнението на услугата. 

3. осигури за своя сметка, през целия период на оперативния лизинг, преминаването 
на МПС на годишен технически преглед /ГТП/. ГТП се извършва по график, 
съгласуван с определения от възложителя координатор за изпълнението на 
поръчката. 

4. след извършване на ТО или ГТП, да предостави на възложителя информация за 
датата и мястото на извършване на ТО или ГГП, peг. номер на МПС и изминатия 
пробег. Информацията се предоставя в електронен вид, на посочения в договора 
координатор от страна на възложителя. 

5. заплаща за своя сметка всички дължими данъци и такси (винетни такси) свързани 
с експлоатацията на предоставените МПС, съгласно нормативната база в Р. 
България. 

6. осигури за своя сметка, през целия период на наемане, застраховки „Гражданска 
отговорност" и Зелена карта на автомобилистите, „Пълно автокаско" на МПС и 
„Застраховка на местата в МПС". Изпълнителят следва да има предвид, че при 
необходимост МПС пътуват и извън територията на Р. България. 

7. завежда/регистрира застрахователни събития в представителства на 
застрахователя и да осигурява своевременното отстраняване на щетите през 
целия период на оперативния лизинг. 
 

Документи, които изпълнителят следва да представи при предаване на автомобилите: 
1. Документ удостоверяващ, платен годишен данък МПС; 
2. Документи удостоверяващи сключена застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите", „Пълно автокаско" и „Застраховка на местата в МПС"; 
3. Документ удостоверяващ преминат периодичен технически преглед МПС; 
4. Документ удостоверяващ заплатен винетен стикер; 
5. Документ, указващ гаранционните условия; 
6. Инструкция за експлоатация на български език; 
7. Паспорт или друг документ на производителя, съдържащ техническите данни и 

характеристики /Сервизна книжка/; 
8. Приемо - предавателен протокол. 

 

Участниците следва да предлагат услугата „заместващ автомобил“ от същата марка и 
клас в случай на неизправност или при отстраняване на щети от ПТП на лизинговия 
автомобил.  

Участниците трябва да разполагат с оторизирани сервизи за извършване на сервизно 
обслужване на предлагания автомобил най-малко на територията на следните градове: 
София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора или да предлагат безплатно приемане на 
автомобила за сервизно обслужване от адреса на Възложителя. Обстоятелството се 
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доказва с прилагане на копие от документа, с който участникът е оторизиран от 
производителя на автомобила да извършва сервизната дейност и поддръжката му.  

Автомобилът трябва да бъде снабден с безплатна „Пътна помощ“ на територията на ЕС. 

 

Възложителят е предвидил пробегът на автомобила да не надвишава 120 000 км. за 
целия период на договора.  

Срок за предаване на автомобилите – не повече от 60 (шестдесет) дни след подписване 
на договора. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ  

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТРИ ФАБРИЧНО НОВИ АВТОМОБИЛА ПРИ УСЛОВИЯТА 
НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА ПЕРИОД ОТ 4 ГОДИНИ“ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ СЪС 
ЗАДВИЖВАНЕ 4Х4 И МОЩНОСТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 140 KW 

 
Купе: Тип “Sedan”/„Liftback 4/5 врати, 4+1 места 

Дължина (без теглич): мин. 4800 мм 
Широчина (без огледала): мин. 1800 мм 
Обем на багажника: мин. 560 л 
Отопление, вентилация  
Климатизация – минимум двузонов климатроник 
Предни и задни електрически стъкла 
Въздушни възглавници за водача и пътника до водача 
Странични въздушни възглавници 
Сензор за дъжд 
Тонирани стъкла 
Безключово отключване и заключване на автомобила, и 
безключово палене и гасене на двигателя 
GSM подготовка с Bluetooth 
Електрически предни седалки, за водача с памет 
Цвят черен, тъмно сив металик  
Странични електрически огледала с подгряване, електрическо 
регулиране и електрическо сгъване 
Допълнително затъмнени задно и задни странични стъкла 
Помощна система при паркиране – парктроник отпред и отзад 
Навигационна система с карти за Европа 
Аудио система с вградени тон колони 
Подгряване на предните седалки 
Ксенонови / led предни светлини 
Круиз контрол

Двигател: Работен обем: мин. 1900 см³ 
Мощност: мин.140 kW 
Максимален въртящ момент: мин 400 Nm 
Вид гориво: дизел 
Вид горивна система: Комън рейл 
Брой цилиндри: 4 
Брой клапани: 16 
Разход на гориво за 100 км пробег WLTP 
комбинирано: Мах. 7,0/100км 
Обем на резервоара за гориво: мин. 60 л. 
Токсичност на отработилите газове (комбинирано) WLTP: 
мах. 180 CO2 g/km 
Катализатор на отработилите газове 
Екологични показатели: 6 ЕURO 
Start-stop система за двигателя

Ходова част: Колесна формула : 4х4 
Скоростна кутия: Автоматична
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Брой предавки: мин. 7 степенни 
Вид спирачна система: хидравлична 
Сервоусилвател на спирачките 
Гуми – размер: Мин 18“ 
Междуосие: не по-малко от 2800 мм 
Просвет: мин.138 мм 
Усилвател на кормилната уредба 
Антиблокираща сипрачна система + спирачен асистент 
Система за разпределение на спирачното усилие или подобна 
Тракшън контрол или подобна 
Контрол на въртящият момент или подобна 
Елекронна стабилизираща програма или подобна 
Система за задържане на автомобила при потегляне при 
наклон 

Окомплектация на 
автомобилите с 
инструкции: 

Инструкция за експлоатация за водача 
Документация за  техническо обслужване и ремонти –
предписани от завода производител, сервизна книжка  с печат 
на доставчика и дата на гаранция 
Ръководство за периодични технически прегледи 

Oбщи изисквания: Гаранционен срок не по-малко от 4 (четири) години 
 

Автомобилът да е снабден с безплатна пътна помощ на територията на ЕС и 
безплатно взимане и връщане за сервизиране „От врата до врата”, за целия срок на 
договора. 
 
Автомобилът трябва да притежават сертификат за съответствие съгласно Директива 
2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за 
създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, 
както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 
превозни средства, издаден от производителя на автомобилите, удостоверяващ, че 
същите отговарят на всички регулаторни актове по времето на тяхното производство. 
 
Автомобилът трябва да е новопроизведен, с дата на производство не повече от една 
година от датата на предоставяне на оперативния лизинг. 
 
При изпълнение на услугата, Изпълнителят е длъжен: 

1. Да осигури регистрация на МПС, съгласно изискванията на Закона за движение 
по пътищата и Наредба М1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране 
от движение и пускане в движение, временно отнемане прекратяване и 
възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, 
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни 
превозни средства. 

2. В случай че дадено МПС бъде заменено, изминатите от заместващото километри 
се добавят към изминатите километри на основното МПС. 

3.  Да извършва за своя сметка сервизно обслужване, техническо обслужване /ТО/ 
и/или технически ремонт /ТР/ на предоставените МПС през целия период на 
оперативния лизинг. 
 

Всяко МПС следва да се приема за техническо обслужване /ТО/ и/или технически 
ремонт /ТР/ в рамките на 24 часа от възникване на конкретната необходимост. 
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Изпълнителят следва да: 
1. осигури за своя сметка денонощна пътна помощ за репатриране на 

предоставените МПС. Репатрирането се извършва до посочен от изпълнителя 
сервиз. 

2. осигури за своя сметка, през целия период на оперативния лизинг, преоборудване 
на МПС с нови летни или зимни гуми, в зависимост от сезонната необходимост. 
Смяната на гумите се извършва по график, съгласуван с определения от 
възложителя координатор за изпълнението на услугата. 

3. осигури за своя сметка, през целия период на оперативния лизинг, преминаването 
на МПС на годишен технически преглед /ГТП/. ГТП се извършва по график, 
съгласуван с определения от възложителя координатор за изпълнението на 
поръчката. 

4. след извършване на ТО или ГТП, да предостави на възложителя информация за 
датата и мястото на извършване на ТО или ГГП, peг. номер на МПС и изминатия 
пробег. Информацията се предоставя в електронен вид, на посочения в договора 
координатор от страна на възложителя. 

5. заплаща за своя сметка всички дължими данъци и такси (винетни такси) свързани 
с експлоатацията на предоставените МПС, съгласно нормативната база в Р. 
България. 

6. осигури за своя сметка, през целия период на наемане, застраховки „Гражданска 
отговорност" и Зелена карта на автомобилистите, „Пълно автокаско" на МПС и 
„Застраховка на местата в МПС". Изпълнителят следва да има предвид, че при 
необходимост МПС пътуват и извън територията на Р. България. 

7. завежда/регистрира застрахователни събития в представителства на 
застрахователя и да осигурява своевременното отстраняване на щетите през 
целия период на оперативния лизинг. 
 

Документи, които изпълнителят следва да представи при предаване на автомобила: 
1. Документ удостоверяващ, платен годишен данък МПС; 
2. Документи удостоверяващи сключена застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите", „Пълно автокаско" и „Застраховка на местата в МПС"; 
3. Документ удостоверяващ преминат периодичен технически преглед МПС; 
4. Документ удостоверяващ заплатен винетен стикер; 
5. Документ, указващ гаранционните условия; 
6. Инструкция за експлоатация на български език; 
7. Паспорт или друг документ на производителя, съдържащ техническите данни и 

характеристики /Сервизна книжка/; 
8. Приемо - предавателен протокол. 

 

Участниците следва да предлагат услугата „заместващ автомобил“ от същата марка и 
клас в случай на неизправност или при отстраняване на щети от ПТП на лизинговия 
автомобил.  

Участниците трябва да разполагат с оторизирани сервизи за извършване на сервизно 
обслужване на предлаганите автомобили най-малко на територията на следните 
градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора или да предлагат безплатно 
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приемане на автомобила за сервизно обслужване от адреса на Възложителя. 
Обстоятелството се доказва с прилагане на копие от документа, с който участникът е 
оторизиран от производителя на автомобила да извършва сервизната дейност и 
поддръжката му.  

Автомобилът трябва да бъде снабден с безплатна „Пътна помощ“ на територията на ЕС. 

Възложителят е предвидил пробегът на автомобила да не надвишава 120 000 км. за 
целия период на договора.  

Срок за предаване на автомобила – не повече от 60 (шестдесет) дни след подписване на 
договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Образец  

 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 

за участие в конкурс по оферти с предмет „Осигуряване на три фабрично нови 
автомобила при условията на оперативен лизинг за период от 4 години”, Обособена 

позиция №..………………………….. 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 
 
Настоящата оферта е подадена от  
 

наименование на участника 
регистр. с решение от ... / на ...  
по ф.дело № .../ ... г.,  
с адрес на управление:  
ЕИК  
Ид № по ДДС  
банкова сметка IBAN  
банков код  
обслужваща банка  
и подписана от:  

трите имена и ЕГН
в качеството му на:  

длъжност
 
2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 
1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап.
2. Телефон 
3. Факс 
4. e-mail 
5. интернет адрес 
6. Лице за контакт 

/име, длъжност/ 
 

 
[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Образец  

 
Списък на документите, съдържащи се в офертата: 

 

№ Съдържание 

Вид и к-во 
на 

документите 
(оригинал или 
заверено 
копие; бр.) 

 Посочват се съдържащите се в офертата документи 
съобразно тяхната поредност. 
 

 

1.   

... 
 

 

... 
  

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение.  

 
 
 
 
 
  Дата:.................            Подпис и печат: ................................ 
                                                                             
                                                                    ..................................................................... 
                                                                                  (име и фамилия) 
                                                                   ..................................................................... 
                                                                          (длъжност на представляващия участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Образец  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за липса на обстоятелства 

 
Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 
____________________________, в качеството ми на _________________________ 
(посочва се заеманата длъжност) на ____________________________ (посочва се 
фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и 
адрес на управление: 
___________________________________________________________________________, 
участник в конкурс по оферти с предмет: „Осигуряване на три фабрично нови 
автомобила при условията на оперативен лизинг за период от 4 години”, Обособена 
позиция №..………………………….. 
 

Д Е К Л А Р И Р А М*, ЧЕ: 
1. Не съм осъден/а 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.  
2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпления, аналогични на тези по т. 1, 
в друга държава членка или трета страна. 
3. Представляваното от мен дружество: 
а) не е обявено в несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове; 
в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или е  
преустановило дейността си; 
г) няма парични 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 по седалището на възложителя 
и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, доказани с  с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е 

                                                 
* Основанията по т. 1 и 2 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите 
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, 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 посочените случаи, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов 
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1 
и 2 се отнасят и за това физическо лице. 
По отношение на обстоятелства по т. 1 и 2, основанията се прилагат пет години от влизането в сила на 
присъдата, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието. 
Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на 
ЮЛ, включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските 
пълномощници. 
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до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 
година, но не повече от 50 000 лева. 
д) не 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 аналогични задължения, 
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен.. 
 
4. Не съм свързано лице† по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителната разпоредба на   
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и/или с член/членовете на Съвета на 
директорите на БЕХ ЕАД; 
 
5. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице 
обстоятелствата по чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество. 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 
 

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

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 

                                                 
† "Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 
права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора 
степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, 
се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в 
неговата безпристрастност и обективност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Образец  

ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
ул. Веслец № 16 

 
 

О Ф Е Р Т А 
за участие в конкурс по оферти с предмет: 

„Осигуряване на три фабрично нови автомобила при условията на оперативен 
лизинг за период от 4 години”, Обособена позиция №..………………………….. 

 
От   ...........................................................................................................................,  
                                         (наименование на участника) 
със седалище и адрес на управление: ..........................................................................,  
                                                                                             (улица, град, община) 
..................................................................................................................................,  
представлявано от ............... ................................................................................., 
                                                           (име/длъжност) 
телефон, факс, email, лице за контакти ................................................................ 
..................................................................................................................................., 
адрес за съобщения .............................................................................................., 
ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   
 
           Разплащателна сметка:                                       
BIC:................................................;                     
IBAN: ........ ..................;                     
банка:.............................................;                    
град/клон/офис:.............................. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След като се запознахме с документацията за участие в обявения от Вас конкурс по 
оферти с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както 
следва: 

Предлаганото от нас техническо предложение за цялостното изпълнение на поръчката е 
представено съобразно изготвения образец към Поканата за участие, с надпис 
„Техническо предложение”. 

Предлаганото от нас ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката е 
представено в отделен запечатан непрозрачен плик № 2 с надпис „Предлагана цена”.  

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор – приложение към поканата 
за участие в процедурата. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора 
изцяло в съответствие с проекта, в установения срок. 

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти 
са валидни за срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за 
подаване на оферти. 



Стр. 2 

В случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви 
представим: 

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от максимално 
допустимата стойност на договора в една от следните форми: 

- парична сума внесена по банковата сметка на „Български Енергиен Холдинг“ 
ЕАД: 

Банка: Централна Кооперативна Банка АД – клон Дондуков, бул. „Княз Ал. 
Дондуков” №7Б 

BIC: CECBBGSF 

IBAN: BG20 CECB 9790 1019 1246 00 

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за 
изпълнение по договор с предмет: „Осигуряване на три фабрично нови 
автомобила при условията на оперативен лизинг за период от 4 години“, 
обособена позиция № ……………. 

- банкова гаранция със срок на валидност, съгласно указаното в договора.  

2. Документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на 
обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства. 

До подписването на договор тази оферта, заедно с Вашата писмена покана за възлагане 
на договор, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите съгласно 
приложения списък. 
 
Приложения: 
 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                             
                                                         ..................................................................... 
                                                                   (име и фамилия) 
                                                         ...................................................................... 
                                                        (длъжност на представляващия участника) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Образец  

 
ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
ул. Веслец № 16 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс по оферти с предмет: 
„Осигуряване на три фабрично нови автомобила при условията на оперативен 

лизинг за период от 4 години”, Обособена позиция №..………………………….. 
[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] 
с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на 
управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

банкова сметка: […] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с поканата за участие в конкурс по оферти с горепосочения предмет, 
представяме Ви нашето техническо предложение за участие, както следва: 
 
Предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническата спецификация и 
изискванията към изпълнението. 
 

Декларираме, че: 

Предлаганият/те от нас автомобил/и отговарят напълно на изискванията на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация към поръчката.  

Декларираме, че разполагаме с оторизирани сервизи за извършване на сервизно 
обслужване на предлагания/ите автомобил/и на територията на следните градове: 
………………….. 

Декларираме, че предлагаме безплатно приемане на автомобила/ите за сервизно 
обслужване от адреса на Възложителя.  

Декларираме, че предлагаме услугата „заместващ автомобил“ от същата марка и клас в 
случай на неизправност на лизингов автомобил. Декларираме, че сме запознати с 
проекта на договора за възлагане на поръчката, приемаме го без възражения и ако бъдем 
определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, в 
установения срок. 
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За изпълнение на поръчката с горецитирания предмет предлагаме още следното‡: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

Декларираме, че срокът на валидност на нашето техническо предложение е 120 (сто и 
двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

Като неразделна част от настоящото техническо приложение прилагаме следните 
документи: 
         

1.  
2.  
3.  

 
 

Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                                 ..................................................................... 
                                                                                            (име и фамилия)  
 

                                                 
‡ Участникът описва в свободен текст предложението си. 



Стр. 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.1. 
Образец  

ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
Ул. „Веслец” № 16 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс с предмет: „Осигуряване на три фабрично нови автомобила 
при условията на оперативен лизинг за период от 4 години”, Обособена позиция № 
1 "Доставка на два леки автомобила с предно задвижване и мощност не по-малко 

от 110 kW" 
 

              От  .................................................................................................................... 
                                                     (наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с изискванията за участие в конкурс по оферти с горепосочения 
предмет сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:  
 
Общата цена за наем на два леки автомобила в лева за изпълнение на поръчката с 
горецитирания предмет за целия период на договора, формирана при общ пробег на един 
автомобил за целия период на договора от не повече от 120 000 км., със закръгление до 
втория знак след десетичната запетая, е: ……………..................................... /цифром и 
словом/ лева без ДДС. 
Цената е формирана, както следва: 
 

АВТОМОБИЛ Цена за наем на автомобила в лв. при общ 
пробег за целия период на договора от не 
повече от 120 000 км., със закръгление до 
втория знак след десетичната запетая

АВТОМОБИЛ 1: ........................................ 
(посочва се предлаганият автомобил)

 

АВТОМОБИЛ 2: ........................................ 
(посочва се предлаганият автомобил)

 

Общо:
 
 
Общата месечната лизингова вноска за двата автомобила е в размер на ………….. 
/цифром и словом/ лева без ДДС.  
 
Предлаганият от нас лизингов погасителен план, съдържащ размера и броя на месечните 
лизингови вноски за периода, е следният …………………:  
 
Предложената цена е окончателна за целия срок на договора и не подлежи на 
увеличение, като включва всички разходи по изпълнение на поръчката.  
Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на 
документацията за участие, съответно условията на договора за възлагане поръчка.  
 
Забележка: При констатирано разминаване между посочените с цифри и изписаните с 
думи стойности, за вярно се приема изписаното с думи. 
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Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от Възложителя и начина на 
плащане, посочен в поканата за участие. 
 
Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 
грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 
Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на 
изпълнение на поръчката. 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                         ..................................................................... 
                                                                   (име и фамилия) 
                                                         ...................................................................... 
                                                        (длъжност на представляващия участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.2. 
Образец  

ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
Ул. „Веслец” № 16 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс с предмет: „Осигуряване на три фабрично нови автомобила 
при условията на оперативен лизинг за период от 4 години”, Обособена позиция № 
2 " Доставка на лек автомобил със задвижване 4х4 и мощност не по-малко от 140 

kW" 
 

              От  .................................................................................................................... 
                                                     (наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с изискванията за участие в конкурс по оферти с горепосочения 
предмет сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:  
 
Цената за наем на АВТОМОБИЛА в лева за изпълнение на поръчката с горецитирания 
предмет за целия период на договора, формирана при общ пробег за целия период на 
договора от не повече от 120 000 км., със закръгление до втория знак след 
десетичната запетая, е: ……………..................................... /цифром и словом/ лева без 
ДДС.  
Месечната лизингова вноска е в размер на ………….. /цифром и словом/ лева без ДДС.  
Предлаганият от нас лизингов погасителен план, съдържащ размера и броя на месечните 
лизингови вноски за периода, е следният: 
…………………:  
 
Предложената цена е окончателна за целия срок на договора и не подлежи на 
увеличение, като включва всички разходи по изпълнение на поръчката.  
Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на 
документацията за участие, съответно условията на договора за възлагане поръчка.  
Забележка: При констатирано разминаване между посочените с цифри и изписаните с 
думи стойности, за вярно се приема изписаното с думи. 
 
Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от Възложителя и начина на 
плащане, посочен в поканата за участие. 
 
Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 
грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 
Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на 
изпълнение на поръчката. 
Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 
                                                         ..................................................................... 
                                                                   (име и фамилия) 
                                                         ...................................................................... 
                                                        (длъжност на представляващия участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
Проект 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

№………………/……………..г. 

 

за възлагане на поръчка с предмет: 

„Осигуряване на три фабрично нови автомобила при условията на оперативен 

лизинг за период от 4 години”, Обособена позиция №..………………………….. 

 

Днес, ............... ……… г., в гр. София, между: 

 

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД, със седалище и адрес на 

управление гр. София, ул. Веслец 16, с ЕИК № 831373560 представлявано от Петьо 

Иванов - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

 

           „....................”, със седалище и адрес на управление ........................., ЕИК, 

представлявано от ..................– .................., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,   

          

се сключи този договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 Предмет на настоящия договор е отдаване при условията на оперативен лизинг на 
нов/и, неупотребяван/и АВТОМОБИЛ/И, както следва: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
наричан по-долу за краткост „АВТОМОБИЛЪТ/АВТОМОБИЛИТЕ”. Марката, моделът 
и спецификацията на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ, условията на доставката и 
лизинговите условия, са предмет на приложения № 1, 2 и 3 към настоящия договор, 
представляващи негови неразделни части. 
1.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ, 
в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценовото си 
предложение, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор 
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.  
1.3. Пробегът на АВТОМОБИЛА се ограничава до 120 000 км. за целия период на 
договора. 
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II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИВРЪЩАНЕ. 
2.1 Договорът влиза в сила на датата на подписването му от двете страни и е със срок 
на действие 4 (четири) години, считано от подписване на приемо-предавателен протокол 
за предаването на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ. 
2.2 Срок за предаване на автомобила – не повече от 60 (шестдесет) дни след 
подписване на договора. 
2.3. Мястото на изпълнение на Договора е адресът и седалището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ незабавно след изтичане на срока на договора.  
2.5. АВТОМОБИЛЪТ/АВТОМОБИЛИТЕ ще бъде върнат/и в оторизиран сервиз на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне 
АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ в състоянието, в което го/ги е получил, като се 
отчита нормалното похабяване с оглед срока и начина на ползване.  
2.6. Връщането на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ и възраженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има такива, се удостоверяват с протокол.  
2.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за вреди или други повреди, които не са отразени 
в протокола. 
 
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1 За  предоставянето на лизинговия АВТОМОБИЛ/АВТОМОБИЛИ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна лизингова вноска в размер на 
…………….. (………………) лв. без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3.2 Общата наемна цена за ползване на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ за 
изпълнение на поръчката е в размер на ……………..(………………) лв. без ДДС 
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, формирана при общ пробег за 
целия период на договора от не повече от 120 000 км. 
3.3 В Цената по т. 3.2. са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 
ползването на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ съобразно Ценовото предложение, 
като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен уговорената в т.3.1 лизингова вноска. 
3.4 Цената, посочена в т. 3.1 и 3.2., включително и лизинговите вноски, са фиксирани 
за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на повишение,  
3.5  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лизинговите вноски в срокове и размери, уточнени в 
лизинговия погасителен план, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3.6. Всяко плащане по този Договор се извършва в срок до 10 работни дни въз основа 
на фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
3.7. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Банка: …………………………….  
BIC: …………………………….  
IBAN: …………………………….. 
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3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 
последващи промени по т. 3.7. в срок от един работен ден, считано от момента на 
промяната. 
3.9. При подписването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента), без включен 
ДДС, от максимално допустимата стойност на договора, посочена в т. 3.2., която служи 
за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
Гаранция може да бъде под една от следните форми: 

- парична сума за внесен паричен депозит по банковата сметка на „Български 
Енергиен Холдинг“ ЕАД: 
BIC: CECBBGSF 

IBAN: BG20 CECB 9790 1019 1246 00 

Банка: Централна Кооперативна Банка, като в нареждането за плащане задължително 
следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение на договор с предмет: „Осигуряване 
на три фабрично нови автомобила при условията на оперативен лизинг за период от 4 
години”.  

-  банкова гаранция в оригинал със срок на валидност минимум 30 дни след 
изтичане на гаранционния срок за дейностите по договора 

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
4.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде по този договор нов/и неупотребяван/и 
АВТОМОБИЛ/И, в техническа изправност и окомплектовка, съгласно нормите и 
документацията на завода-производител. С предаването на 
АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока на договора да упражнява всички права на собственик на 
АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ, свързани с гаранционния и извънгаранционен 
сервиз на същите, но само пред официално оторизирани от производителя на 
автомобила сервизи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да предоставя 
АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ в други сервизи за целия срок на договора, освен 
ако предварително е получил писменото съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки отделен 
случай. 
4.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ 
регистриран, обслужен, застрахован, вкл. със застраховка „Пълно Автокаско”, и 
оборудван за движение по пътищата на Република България и Европа в съответствие с 
изискванията на приложимото законодателство. Разходите за пътен данък „МПС“ към 
съответната Община и дължимите застраховки.са за сметка на   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
4.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% /нула 
цяло и пет процента/ от стойността на началната вноска за всеки ден закъснение при 
предаване на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ в срока, уточнен в настоящия договор. 
4.4 Когато поради причини, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря, 
АВТОМОБИЛЪТ/АВТОМОБИЛИТЕ не може да бъде/бъдат използван/и за, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заместващ автомобил от същия клас и 
марка за времето, в което АВТОМОБИЛЪТ/АВТОМОБИЛИТЕ не може/могат да бъде 
използван/и. 
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4.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работата, да предложи начин за 
отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие 
за отстраняването им. 
4.6 Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4.7 Рискът от причинени щети на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ по време на 
действие на договора, в това число унищожаване или загуба, включително 
противозаконно отнемане от трето лице, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен когато 
щетата е умишлено причинена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или не са покрити от застраховка 
„Пълно Автокаско”. В този случай се прилагат Общите условия на съответния 
застраховател. 
4.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази поверителна Конфиденциалната информация, 
в съответствие с уговореното в този Договор. 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
• Да получи АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ в изправно техническо състояние и 
окомплектовка, в сроковете, посочени в настоящия договор.  
• Да използва АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ, обект на оперативен лизинг, от 
момента на неговото получаване, удостоверено с двустранен протокол по този договор;  
• Да откаже приемането на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ, когато 
характеристиките на последния се отклоняват от параметрите на договора или 
Техническата спецификация, съответно Техническото предложение към него. 

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  
• Да спазва стриктно условията и сроковете за плащане на лизинговите вноски в 
Ценовото предложение;  
• Да спазва всички технически изисквания и указания на завода-производител за 
експлоатация на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ по време на гаранционния срок, 
съгласно указанията за експлоатацията им и сервизната книжка;  
• ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да полага за АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ грижата 
на добър стопанин.  
• При необходимост да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението 
на този Договор;  
• При настъпването на застрахователно събитие по отношение на автомобила, обект на 
оперативен лизинг, да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
• ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ дни от развалянето на договора или едностранното му 
прекратяване по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предаването на 
АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ и оценяването на тяхното състояние се извършва с 
приемо-предавателен протокол. 
 
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да отчуждава, да обременява с тежести или да 
отдава под наем АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ.  

5.4. В случай на кражба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми по най-бързия 
начин компетентните органи и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да предаде на последния 
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регистрационните талони и прилежащите към АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ 
ключове. 
 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

6.1.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ, предмет на настоящия договор съгласно т.2.2. от 
Договора като уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 работни дни 
предварително за конкретните дата и час, на които ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ. При предаването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го/ги огледа за 
несъответствия, като времето не може да надвишава 5 работни дни. 

6.2. Предаването на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ се документира с приемо-
предавателен протокол, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните. 
6.3 При констатиране на несъответствия (явни или скрити дефекти, липси, 
неодстатъци, включително несъответствия с Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ до 
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1. При доказано неизпълнение на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и едно на сто) от 
остатъчната цена за плащане по т. 3 от настоящия зоговор, за всеки ден забава, но не 
повече от 10% (десет на сто) от стойността на общата Цена по т. 3.2 от настоящия 
договор.  
7.2. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.  
7.3. При предсрочно прекратяване по предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да 
дължи плащане на никакви други и допълнителни неустойки, в случай че такива са 
записани и изискуеми в Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне на 
оперативен лизинг. 
 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

8.1. Този Договор се прекратява:  
1. при изтичане на срока; 
2. по взаимно съгласие; 
3. едностранно от всяка страна с 2(дву)-месесчно писмено предизвестие до другата 
страна.  
4. при невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури финансиране за 
изпълнението на договора, като в този случай на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължи 
обезщетение.  
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5. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;  
6. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение по смисъла на чл. 81. 
ЗЗД, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в 
срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства за 
обективната невъзможност;  
7. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

8.2.1. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията на чл. 87 и 

следващите от Закона за задъжлженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната страна до неизправната и определян на срок за 

изпълнение.  

8.2.2. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал 
съществено отклонение от Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
8.3. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на 
прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания. 
 

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

9.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или 
по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциалната информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, 
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на 
Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен 
характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета 
на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
9.2. С изключение на случаите, посочени в т.9.3., Конфиденциална информация може 
да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като 
това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.  
9.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 
9.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;  
9.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или  
9.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;  
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9.4. В случаите по точки 9.3.2 или 9.3.3 Страната, която следва да предостави 
информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.  
9.5. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и 
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с 
неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на 
Договора на каквото и да е основание. 
 
X. ПУБЛИЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ 
10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с този 
договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 
резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 
Същото задължение поема ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

XI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
11.1. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 
 
XII. ИЗМЕНЕНИЯ 
12.1. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни. 
 
XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
13.1. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  
13.2. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 
по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за 
изпълнение на поетите с Договора задължения.  
13.3. 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. 
Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка 
между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене 
на неизпълнението.  
13.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.  
13.5. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  
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13.5.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 
непреодолима сила;  
13.5.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; 
или  
13.5.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора.  
13.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 

XIV. НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ 

14.1. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.  
 
XV. УВЕДОМЛЕНИЯ: 
15.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 
факс, електронна поща.  
15.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 
следва:  
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  
Тел.: ………………………………………….  
Факс: …………………………………………  
e-mail: ………………………………………..  
Лице за контакт: ………………………………………….  
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: ………………….  
Тел.: ………………………………………….  
Факс: …………………………………………  
e-mail: ………………………………………..  
Лице за контакт: ………………………………………….  
15.3. За дата на уведомлението се счита: 
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;  
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  
3. датата на приемането – при изпращане по факс;  
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща 
 
15.4. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт.  
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15.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок 
до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 
 
XVI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
16.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора 
или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между 
Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за 
решаване от компетентния български съд. 
 
XVII. ЕКЗЕМПЛЯРИ 
17.1. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 
 
XVII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 – Техническа спецификация;  
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
Приложение № 4 – Банкова гаранция 
 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:......................ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ............................. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
Примерен Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор 

 
ДО 
„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 
гр. София 1000 
ул. Веслец № 16 

 
 Известени сме, че нашият Клиент,        (наименование и адрес на 

участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, е класиран на    място 
в конкурс по оферти с предмет:           
(наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ 
на посочената поръчка. 
 Също така сме информирани, че в съответствие с условията на конкурса при 
подписването на Договора за възлагането на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 
представи на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, банкова 
гаранция за изпълнение открита във Ваша полза поръчка, за сумата в размер на  5 % от 
общата стойност на поръчката, а именно      (словом:    
    ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие 
с договорените условия. 
 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес 

на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим 
всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на която не надвишава   (словом:  
    ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено 
поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде 
изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение 
от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било 
изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че 
подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за 
отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на 
посочения по-горе адрес. 
 Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване. 
 Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане на 
гаранционния срок за дейностите по договора, до която дата какъвто и да е иск по нея 
трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, 
независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 
 Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 
  
                                                                               Подпис и печат,  
                                                                                      (БАНКА) 
 
Всичките текстове в образеца са примерни. Определеният за изпълнителучастник може да представи и банкова 
гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на 
възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен! 


