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До: 
Заинтересованите лица 
 
ОТНОСНО: Публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно 
спецификации”, референтен № CZD22-008 
 
 

 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

в публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно 
спецификации”, референтен № CZD22-008 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
„Електрохолд България“ ЕООД (старо наименование „ЧЕЗ България“ ЕООД), възложител по настоящия 
търг със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, район „Младост“, бул./ул. Цариградско 
шосе № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център, Интернет страница: https://electrohold.bg/bg/za-dostavchici/ 
вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по 
вписванията с ЕИК 206772943, ИН по ЗДДС BG 206772943, с представителен орган за настоящия търг, 
Дирекция „Тръжни процедури и регистриране”, (гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк 
Бизнес Център), обявява публичен търг при условията по-долу и най-любезно Ви кани за подаване на 
оферта. 
 
1) Предмет на търга:  
Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации за нуждите на възложителя. 
Предметът на търга е разделена на 3 обособени позиции:  

a) Обособена позиция № 1: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 1“;  
b) Обособена позиция № 2: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 2“; 
c) Обособена позиция № 3: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 3“;  

 
Техническите спецификации на обособените позиции са Приложение 1 към настоящата покана. 
 
Всеки участник може да кандидатства за една, няколко или всички обособени позиции. 
 
Възможност за представяне на варианти: 
Възложителят не допуска представянето на варианти. 
 
2) Обем (количество) на търга:  
Прогнозните количества на обособените позиции са, както следва: 

a) за Обособена позиция № 1: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 1“ => 100 броя; 
b) за Обособена позиция № 2:  „Доставка на нови неупотребявани автомобили 2“ => 200 броя: 

➢ вид 1 => 40 броя; 
➢ вид 2 => 60 броя; 
➢ вид 3 => 60 броя; 
➢ вид 4 => 40 броя. 

c) за Обособена позиция № 3:„Доставка на нови неупотребявани автомобили 3“ => 110 броя:  
➢ вид 1 => 30 броя; 
➢ вид 2 => 30 броя; 
➢ вид 3 => 50 броя. 

 
3) Местоизпълнение: 
Мястото на доставка за всяка обособена позиция ще бъде в град София. Точният адрес ще бъде посочен 
в поръчката за доставка. 
 
4) Срок на договора: 
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За всяка обособена позиция ще бъде сключен отделен договор със срок на действие 12 (дванадесет) 
месеца, считано от датата на двустранното му подписване с избрания за изпълнител или до достигане на 
максималната му стойност. 
5) Прогнозна стойност на договорите по обособени позиции: 
Прогнозната стойност на договорите по обособени позиции, за максималния срок на тяхното действие 12 
(дванадесет) месеца е в размер, както следва: 

a) Обособена позиция № 1: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 1“ = > 5 950 000,00 лв. 
без ДДС; 

b) Обособена позиция № 2: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 2“ = > 5 607,000 лв. без 
ДДС;  

c) Обособена позиция № 3 „Доставка на нови неупотребявани автомобили 3“ = > 2 985,000 лв. без 
ДДС;  
 

6) Начин на плащане за всяка обособена позиция: 
Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от 
датата на получаване на оригиналната фактура, съдържаща всички реквизити по Закона за 
счетоводството (ЗС), която се издава въз основа и след двустранно подписан приемо-предавателен 
протокол за предаване на възложителя на заявените и приети без забележки от него автомобили, предмет 
на договора, както и съответните документи, които възложителят изисква да придружават доставката, 
посочени в техническата спецификация. 
 
7) Критерии за допустимост на участниците.  
В настоящия търг, за всички обособени позиции възложителят поставя следните критерии за допустимост 
към участниците:  

a) да са официален вносител или оторизиран дилър на оферираната марка автомобили за 
обособената/те позиция/и, за която/които участва.  
За доказване на съответствието си с този критерии за допустимост участниците декларират това 
обстоятелство в офертата (изготвена по образец от Приложение 6, оригинал) и прилагат 
документ, който доказва това обстоятелство (оригинал или заверено от участника копие);  

b) да нямат задължения за данъци и задължителните 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, или аналогични задължения съгласно 
законодателството на държавата, в която са установени, доказани с влязъл в сила акт на 
компетентен орган.  
За доказване на съответствието си с този критерий за допустимост, участниците декларират това 
обстоятелство в Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до 
отстраняване на участника – Приложение № 7 от настоящата покана (в оригинал). 
При подписване на договора, участникът, избран за изпълнител, е длъжен да представи 
Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на 
възложителя и на участника, че последният няма посочените в тази точка задължения 
(оригинал/и или нотариално заверено/и копие/я на оригинала/ите). 

c) да нямат никакви задължения към дружествата от групата „Електрохолд“ в България (старо 
наименование „групата на ЧЕЗ в България“).  
За доказване на съответствието си с този критерий за допустимост, участниците декларират това 
обстоятелство в Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до 
отстраняване на участника – Приложение № 7 от настоящата покана (в оригинал). 

 
8) Показатели, относителната им тежест и методика за оценка на офертите. Класиране на 

офертите.  
a) Показатели за оценка на офертите и относителната им тежест за всяка обособена позиция. 

Показателите за оценка на офертите за всяка обособена позиция са:  
 

 

№ Показатели Означение 
Относителна тежест в 
комплексната оценка 
(КО), % 

1 
Обща стойност на обособената позиция (лева без ДДС) за 
прогнозното количество нови неупотребявани автомобили 
съгласно спецификация  

OК1 60 

2 
Срок за доставка на заявена поръчка за доставка (месеци, 
цяло число)  

OК2 40 

 
b) Методика за оценка за всяка обособена позиция. 

Комплексната оценка (КOi) за всеки участник се формира като сбор от:  
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КОi = OK1i + OK2i  
 

OK1i – оценка по показателя „Обща стойност на обособената позиция (лева без ДДС) за прогнозното 
количество нови неупотребявани автомобили по спецификация“ на оценявания (i) участник; 

OK1i = (K1min / K1i) * 0.60 
където:  

K1min е най-ниската обща стойност на обособената позиция (лева без ДДС) за прогнозното 
количество нови неупотребявани автомобили по спецификация, предложена от участник в 
процедурата; 
K1i е обща стойност на обособената позиция (лева без ДДС) за прогнозното количество нови 
неупотребявани автомобили по спецификация, предложена от оценявания участник. 

 
OK2i – оценка по показателя „Срок за доставка на заявена поръчка за доставка (месеци, цяло число)“ на 
оценявания (i) участник; 

OK2i = (K2min / K2i) * 0.40 
където:  

K2min е най-краткия срок за доставка на заявена поръчка за доставка (месеци, цяло число), 
предложена от участник в процедурата; 
 K2i е срок за доставка на заявена поръчка за доставка (месеци, цяло число), предложена от 
оценявания участник. 
 

c) Класиране на офертите. 
 
Класирането на участниците за всяка обособена позиция поотделно се извършва по низходящ ред на 
получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока 
оценка (КОi) на офертата.  
 

d) Процедура при еднакви комплексни оценка за всяка обособена позиция. 
 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията предлага за изпълнител 
участникът, предложил най-ниска Обща стойност (лева без ДДС) на прогнозното количество нови 
неупотребявани автомобили съгласно спецификация. Ако и този показател е равен, комисията провежда 
публично жребий. 
На публичния жребий могат да присъстват представители на участниците.  
Жребият се провежда при следните условия и ред: 
Поставят се три надписани кутии – кутия с имена на участниците с равни комплексни оценка, кутия с 
имената на членовете на комисията и кутия с поредни номера на класиране, съответни на броя на 
офертите с равни комплексни оценки. Председателят на комисията тегли един билет от кутията с имената 
на членовете на комисията, като изтегленият член ще извършва тегленето на имената на участниците с 
еднакви комплексни оценки и тяхното класиране от останалите две кутии. Избраният член на комисията 
последователно изтегля билет от кутията с имената на участниците и билет от кутията с поредните 
номера, като ги съобщава на присъстващите. Това се повтаря, докато не се изчерпят всички билети от 
кутиите с имената на участниците и поредните номера за класирането на офертите. Класирането на 
офертите на участниците в жребия се отразяват в протокол, който се подписва от комисията и 
присъстващите представители на участниците. 
 
9) Съдържание на офертата: 
При изготвяне на първоначалната оферта, участниците следва да се съобразят с указанията, посочени в 
настоящата покана и приложенията към нея.  
 
Офертата трябва да бъде изготвена съгласно Указанията за подготовка на първоначалната оферта, 
Приложение 2 към настоящата покана за участие, предоставените образци и задължително съдържа: 
9.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от   

представляващия участника (оригинал), изготвен по образец от Приложение 5 към поканата за 
участие.  

9.2. Оферта (оригинал), изготвена по образец от Приложение 6 към настоящата покана. 
9.3. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност (заверени 

от участника копия на документи). Прилага се когато в офертата по т. 9.2. не е посочен единен 
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация. 

9.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или заверено копие на оригинала).  
9.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване на 

участника (оригинал), изготвена по образец от Приложение 7 от настоящата покана.  
9.6. Документи за доказване на съответствието на участника с критериите за допустимост. 

a) Документ удостоверяващ, че участникът е официален вносител или оторизиран дилър на 



                                                                      

CZS22-008 „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации“ стр. 4 от 59 

Restricted / Ограничено 

предлаганата марка автомобили.  
9.7. Техническо предложение (оригинал), изготвено по образец от Приложение 8.1 до Приложение 8.3 

към настоящата покана, за обособените позиции, за които участникът участва. 
9.8. Ценово предложение (оригинал), изготвено по образец от Приложение 9.1 до Приложение 9.3 към 

настоящата покана, за обособените позиции, за които участникът участва. 
9.9. Други документи, по усмотрение на участника. Участникът може да представи и други документи, 

доказващи техническите и професионалните му възможности. 
 
10) Валидност на офертите 
Офертата трябва да е валидна не по-малко от 180 календарни дни, считано от крайната дата за 
получаване на оферти за участие в търга.  
 
11) Начин и срок за подаване на оферти.  
Офертата трябва да се представи в запечатан, непрозрачен плик в Деловодството на възложителя 
„Електрохолд България“ ЕООД на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес 
Център, Дирекция „Тръжни процедури и регистрация“, етаж 2, в срок до 16:00 часа на 06.06.2022 г. Върху 
плика участникът посочва: референтен номер и предмет на търга; наименование, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес на участника; име и адрес за кореспонденция. 
 
12)  Условия и информация по провеждане на търга: съгласно Приложение 3 към настоящата 

покана.  
 
13) Възложителят си запазва следните права: 
В хода на провеждане на търга: 
а) да вземе предвид обстоятелства, които не са описани в тази покана, както и да поставя други 
изисквания към участниците; 
б) да прекрати търга без да е необходимо да посочва причините за това;  
в) да не сключи договор с никой участник. 
 
Приложения: 

1. Техническа спецификация (от Приложение 1.1. до Приложение 1.3). 
2. Указания за подготовка на първоначалната оферта. 
3. Условия и информация по провеждане на търга. 
4. Проект на договор. 
5. Образец на Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата. 
6. Образец на Оферта.  
7. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване на 

участника. 
8. Образец на Техническо предложение (от Приложение 8.1. до Приложение 8.3). 
9. Образец на Ценово предложение (от Приложение 9.1. до Приложение 9.3). 

 
За контакти: Десислава Маринова, тел: 0892 273 645 факс: 02 8272171/ 8270332, e-mail: 
desislava.marinova@electrohold.bg 
 
 
 
 
 
С Уважение, 

Рали Манчев 
Директор Дирекция „Тръжни процедури и регистриране“ 
„Електрохолд България“ ЕООД 
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Приложение 2. Указания за подготовка на първоначалната оферта 

 

Раздел-1. Условия и изисквания към офертата 
1. За участие в търга участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията 

на поканата за участие и нейните приложения. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в 
поканата за участие, и по реда описан в настоящите указания. 

 
2. Не се допускат до разглеждане на ценовото им предложение участници, които не са представили 

всички изискуеми документи от поканата за участие или е констатирана нередовност по отношение на 
тях, и/или не отговарят на критериите за допустимост. 

 
3. Офертата трябва да съдържа предложение за целия обем от обособената позиция на предмета на 

търга. Варианти не се допускат. 

 

4. Образците към поканата за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако 
офертата не е представена съгласно образците от поканата за участие, възложителят има право да 
отстрани участника от търга поради несъответствие на офертата с условията на поканата за участие. 

 
5. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. Офертата не може да бъде променяна след крайния срок 
за представянето й, определен в поканата за участие. 

 
6. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в търга може да промени, допълни или да 

оттегли офертата си. Допълненията към офертата се правят по реда за подготовка, окомплектоване и 
подаване на основната оферта. 

 
Раздел-2. Съдържание на офертата. 
 
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от   

представляващия участника (оригинал), изготвен по образец от Приложение 5 към поканата за 
участие. Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността 
на изброяването им в списъка. 
 

2. Оферта (оригинал), изготвена по образец от Приложение 6 към поканата за участие, съдържаща 
посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на търга, изготвена по образец. В 
офертата участникът посочва обособените позиции, за които участва.  
Ако участникът е посочил грешен адрес или е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за 
това възложителя, или участникът не е извършил необходимите действия и условия, за да получи 
уведомлението, изпратено на този адрес, той ще се счита за уведомен, когато възложителят е изпратил 
уведомлението на посочения от него адрес. 
 

3. Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност (заверени 
от участника копия на документи). 
Когато в офертата по т. 2. не е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация, участникът  представя копие на актуално състояние, документ за регистрация или 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. 
Участниците, които са чуждестранни юридически лица, представят в легализиран превод съответен 
еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган от държавата, в която са 
установени. 

 
4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или заверено копие на оригинала). 

Прилага се, когато офертата не е подписана от лицето, представляващо участника, а от изрично 
упълномощен негов представител. 
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и 
изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише първоначалната оферта и да 
представлява участника в търга.  

 
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване на участника 

(оригинал), изготвена по образец от Приложение 7 към поканата за участие. Попълва се и се подписва 
от представляващия участника.   
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Декларацията от настоящата точка не може да бъде представяна от упълномощено лице. 
 
6. Документи за доказване на съответствието на участника с критериите за допустимост. 

За доказване на съответствието с критерия за допустимост участникът да е официален вносител или 
оторизиран дилър на оферираната марка автомобили за обособената/те позиция/и, за която/които 
участва, участникът прилага необходимия документ за това (оригинал или заверено от участника 
копие). 

 
7. Техническо предложение (оригинал), изготвено по образец от Приложение 8.1 до Приложение 8.3 

към поканата за участие, в зависимост от обособените позиции, за които участникът участва, 
подписано и подпечатано от представляващия по закон участника или изрично упълномощено за това 
лице. 

 
8. Ценово предложение (оригинал), изготвено по образец от Приложение 9.1 до Приложение 9.3 към 

поканата за участие, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва. 
Ценовото предложение се подписва и подпечатва от представляващия по закон участника или изрично 
упълномощено за това лице. 
Оферираните единични и общи цени трябва да са в български лева, без ДДС, с точност до втория знак 
след десетичната запетая. 
 
Всеки участник, в предложената/ите от него единична/и цена/и в лева, без ДДС следва да включи 
всички преки и непреки разходи, включително: мита, такси, транспортни, командировъчни, 
комуникационни, организационни и всички други разходи свързани с качественото изпълнение на 
предмета на търга/договора, до посоченото място за доставка в поръчката за доставка.  

 
Бележка: При изпълнение на договора възложителят няма да разглежда, приема и заплаща 
претенции за допълнително възнаграждение от страна на изпълнителя, извън уговореното 
възнаграждение (цена), постигнато в резултат на настоящият търг.  

 
Ценовото предложение се запечатва в отделен непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение за 
обособена позиция № …, с предмет: …”. Пликът/овете с ценовите предложения се поставя/т в плика с 
другите изискуеми документи и техническото/ите предложение/я. 

 
9. Други документи, по усмотрение на участника. 
Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му 
възможности. 
 

Бележки: 

1. Документите се представят в оригинал, освен ако не е посочено, че може да бъдат копия. Всички 

копия трябва да са заверени от участника с гриф „вярно с оригинала”, подпис и печат. 

3. Всички документи трябва да са на български език или с превод на български език, освен ако не е 

указано, че могат да бъдат и на английски език. 
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Приложение 3. Условия и информация по провеждане на търга 

 

Раздел-1. Условия за участие в търга 
Оферта за участие в търга може да представи всяко заинтересовано лице, отговарящо на минималните 
изисквания към участниците, обявени от възложителя в поканата за участие. 
 
Раздел-2. Комуникация между Възложителя и участниците 
1. Всички комуникации и действия на възложителя от една страна и заинтересованите лица и 

участниците, от друга страна, свързани с настоящият търг, са в писмен вид. Обменът на информация 
между тях може да се извършва по един от следните начини: 

а) лично – срещу подпис; 
б) по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на обявения от 

отсрещната страна адрес; 
в) чрез куриерска служба, изпратена на обявения от отсрещната страна адрес; 
г) по факс, изпратен на обявения от отсрещната страна факс номер; 
д) по електронната поща, на посочения от отсрещната страна e-mail адрес. 

 
2. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти. 
 
3. Участниците изпращат кореспонденцията си на български език.   
 
4. Възложителят изготвя и изпраща своята кореспонденция (писма, уведомления, отговори, 

допълнителна информация и други) на български език.  
 
5. За получено уведомление по време на търга се счита това, което е достигнало до адресата, на 

посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за 
това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това 
уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача. 

 
6. Когато лицето за контакт е различно от възложителя или от представляващия участника, при 

изпращане на документ или съобщение на това лице за уведомен се счита и възложителят, съответно 
участникът. 

 
7. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на първоначалните оферти 

заинтересованите лица могат да поискат писмено от възложителя разяснения по същество относно 
поканата за участие. Възложителят отговаря писмено в 3-дневен срок от постъпване на искането, като 
изпраща своя отговор до всички заинтересовани лица, които са предоставили адрес за 
кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението 
се публикува към поканата за участие. 

 
8. При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за 

валидно се счита записаното в писмен вид. 
 
Раздел-3. Представяне на оферти 
1. За участие в търга заинтересованите лица, следва да представят оферта, която да бъде изготвена в 

съответствие с условията и изискванията съгласно поканата за участие. 
 
2. Офертата следва да бъде получена на мястото и в определения от възложителя краен срок за 

получаване. 
 
Раздел-4. Провеждане на предварителен подбор (допустимост на участниците) 
1. Възложителят провежда предварителен подбор, като разглежда постъпилите документи, изискуеми 

съгласно изискванията на поканата за участие. 
 
2. На разглеждане и оценка на техническите предложения подлежат само участниците, които: 

a) са представили всички изискуеми документи и по отношение на тях не са констатирани 
несъответствия,  

b) отговарят на обявените в поканата за участие минимални изисквания за критерии за допустимост 
(ако възложителят е определил такива), 

c) не са отстранени от по-нататъшно участие в търга. 
 
Раздел-5. Провеждане на преговори 
1. С цел постигане на добри договорни условия, комисията при необходимост може да проведе 

преговори (чрез писмо или нарочна среща) с участниците. 
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2. До участие в преговорите ще бъдат допуснати участници, представили всички изискуеми документи (с 
изключение на препоръчителните документи) от поканата за участие, които отговарят на критериите 
за допустимост (ако има такива) и чиито технически предложения отговарят на техническата 
спецификация и изискванията на възложителя. 

 
3. Комисията уведомява участниците допуснати до провеждане на преговори за мястото, деня и часа за 

провеждане на жребий за определяне на реда на водене на преговорите с тях. 
 
4. Жребият за определяне на реда на водене на преговорите се провежда при следните условия: 

Поставят се три кутии, които се надписват – кутия с имена на участници, кутия с имена на членовете 
на комисията и кутия с поредни номера, съответни на броя на участниците. Председателят на 
комисията тегли един билет от кутията с имената на членовете на комисията, като изтегленият член 
ще извършва тегленето на имената на участниците и техните поредни номера за водене на преговори 
от останалите две кутии. Избраният член на комисията последователно изтегля билет от кутията с 
имената на участниците и билет от кутията с поредните номера, като ги съобщава на присъстващите. 
Това се повтаря, докато не се изчерпят всички билети от кутиите с имената на участниците и 
поредните номера за водене на преговори. Резултатите от жребия се отразяват в протокол, който се 
подписва от комисията и присъстващите на жребия представители на участниците. Преговорите с 
участниците се провеждат според поредния номер, който е изтеглен за всеки от тях, като се започва 
с участника, за когото при жребия е изтеглен пореден № 1, и се завършва с участника с последния 
пореден номер, във възходящ порядък.  

 
5. Преговорите може да се проведат в един или няколко кръга, като за провеждането на всеки следващ 

кръг, участниците се уведомяват чрез изричен запис в протокола от проведените преговори или чрез 
последващо писмо. Последователността на провеждането им се запазва съгласно проведения 
жребий. Преговорите може да продължат на няколко кръга до постигане на най-пълно съответствие 
на офертите с обявените изисквания на възложителя. 

 
6. Лица, които могат да участват в преговорите, са представляващият по закон участника или надлежно 

упълномощени негови представители, снабдени с оригинал или заверено копие за участие в 
провеждането на преговори. Представителите, които ще участват в преговорите, трябва да 
представят на комисията пълномощни, от които да е видно, че са упълномощени да вземат решения, 
които да ангажират участника с постигнатите договорености. 

 
7. За всеки отделен кръг на преговори се съставя отделен протокол за всеки участник, в който се 

отразяват постигнатите договорености или не постигането на такива, като съответният протокол се 
подписва от членовете на комисията и от участника или неговия/те упълномощен/и представител/и в 
преговорите. 

8. Договорености между комисията и участник, които не са записани в протокол от проведените 
преговори или не са отразени в писмена кореспонденция, не се считат за валидни за целите на търга 
и няма да бъдат взети под внимание при оценката на офертите и класирането на участника. 

 
9. При различие и/или противоречие на записи в протоколи от проведени преговори между комисията и 

участник, за валидни се считат записите в протокола, подписан последен по време. 

 

10. Комисията може по свое решение да поиска от участника допълнителна информация и разяснения. 
Искането на комисията е в писмен вид (чрез запис в протокола от преговорите или отделно писмо), 
като се дава срок за отговор. Отговорът на участника също е писмен. Не се вземат под внимание 
разяснения на участника, които не са в отговор на искането на комисията. 

 
11. В процеса на провеждане на търга участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички 

настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 
Раздел-6. Оценка на офертите и класиране на участниците 
1. На оценка по определените в поканата за участие критерии и показатели подлежат само офертите на 

участниците, които не са отстранени от участие в търга поради несъответствие с условията и 
изискванията от поканата за участие.   

 
2. Оценката на участниците ще се извършва в съответствие с показателите, относителната им тежест и 

методиката за оценка на офертите от поканата за участие.  
 
3.   Комисията  предлага за отстраняване от участие участник: 

a) който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя; 
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b) който е представил оферта, в която предлаганата цена не е в отделен запечатан непрозрачен плик 
с надпис „Ценово предложение”. 

 
Раздел-7. Класиране и определяне на изпълнител 
1. Комисията класира подадените оферти съгласно обявения критерий за оценка. 
 
2. Възложителят уведомява участниците за резултатите от търга. 
  
3. В изключителни случаи възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат 

срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора. Участниците имат право 
да отхвърлят искането.  

 
Раздел-8. Сключване на договор 
1. Възложителят сключва договор за изпълнение на предмета на търга с участника, определен за 

изпълнител в резултат на проведеният търг. 
 
2. Договорът (за всяка една от обособените позиции, ако има такива), в резултат на проведения търг се 

сключва в пълно съответствие с проекта на договор, изменен и/или допълнен с всички предложения 
от офертата на участника и постигнатите договорености при проведените преговори, въз основа на 
които е определен за изпълнител. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител 
(на дадена обособена позиция), е длъжен да представи следните документи: 

a) свидетелство за съдимост (за обстоятелствата, които водят до отстраняване на участник, 
когато е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, 
чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е 
от Наказателния кодекс) (в оригинал или нотариално заверено копие на оригинала; в случай 
че документът е издаден под формата на електронно свидетелство за съдимост - в 
оригинал, заверено от участника копие на оригинала или чрез предоставянето на код за 
достъп, изискуем за проверката на документа на интернет страницата на 
Министерството на правосъдието). Представя се от лицата, представляващи участника, и 
от 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.. 

b) Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището 
на възложителя и на участника, че последния 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, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган (оригинал/и или 
нотариално заверено/и копие/я на оригинала/ите). От удостоверението следва да е видно, 
че участникът няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и лихвите по тях 
към държавата или към общината, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.   

c) Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда (за 
обстоятелствата, които водят до отстраняване, когато за участника е установено с влязло в 
сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, 
ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса 
на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството 
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (в оригинал, заверено от 
участника копие на оригинала или чрез предоставянето на код за достъп, изискуем за 
проверката на документа на интернет страницата на Главна инспекция по труда). 
Участникът има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, като за 
тази цел докаже, че е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 
от Кодекса на труда.  

d) Удостоверение от Агенцията по вписвания (за обстоятелствата, които водят до 
отстраняване когато участникът е обявен в несъстоятелност или е в производство по 
несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е 
преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в 
подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен (оригинал или нотариално заверено копие на оригинала).  
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Бележки:  
a) Удостоверенията, издадени от съответните компетентни органи относно горепосочените 

обстоятелства по буква b) до буква d) включително, следва да бъдат издадени не по-рано от 
един месец от датата на изходящия номер на поканата за сключване на договор, а 
документите по буква а) – не по-рано от пет месеца от същата дата. 

b) Горепосочените документи не се представят в случаите, когато вече са били предоставени 
на възложителя и са все още актуални, както и когато до тях има достъп по служебен път 
или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 
националните бази данни на държавите членки.  

c) В случай че избраният за изпълнител е представил на възложителя някой от горепосочените 
документи, същият, преди сключване на договора, декларира писмено, че представените 
документи са актуални и посочва кои документи, съответно кои данни, обстоятелства и 
информация в тях са актуални. 

 
3. Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно физическо или юридическо лице, той 

представя съответния документ, по т. 2 по-горе, за доказване на липсата на основанията за 
отстраняване, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е 
установен. В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените 
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя 
декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната 
държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, 
направено пред компетентен орган в съответната държава.  

 
4. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи освен 

документите по т. 2 по-горе и гаранцията за изпълнение, съгласно указанията и изискванията на 
раздел-9 Гаранция за изпълнение от този документ. 

 
5. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор или в случай че участникът, 

определен за изпълнител, преди сключване на договора не е представил документите по т. 2 по-горе 
или не е доказал, че по отношение на него не са налице основания за отстраняване от търга, 
възложителят може да прекрати търга или да определи за изпълнител и да сключи договор с втория 
класиран участник. 

 
6. Всички разлики между договорените цени, отразени в сключения договор с избрания за изпълнител, 

и действително направените разходи за изпълнение на предмета на договора са за сметка на 
изпълнителя и възложителят няма да ги заплаща.  

 
Раздел-9. Гаранция за изпълнение  

1. При подписване на договора (за всяка обособена позиция поотделно), участникът определен за 
изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 5 % 
/пет процента/ от максималната стойност на договора без ДДС за съответната обособена позиция.  
 

2. Гаранцията се представя в една от следните форми: 
2.1. депозит на парична сума по банкова сметка на „Електрохолд България“ ЕООД: 

IBAN:        … 
BIC КОД:  … 
Банка: … 
Адрес: … 

 
2.2. банкова гаранция. Банковата гаранция се издава от съответната банка-гарант, на български език 

(или ако е на чужд език задължително да се представи заверен превод на български език) и 
задължително да има поне следното минимално съдържание: размерът на гаранцията да е този, 
определен в настоящия документ; същата да е безусловна, неотменима и непрехвърляема и да 
дава възможност за упражняване при неизпълнение, лошо изпълнение или забава за изпълнение 
на задължения на изпълнителя, в съответствие с договорените условия; да е издадена в полза 
на възложителя; да е описано че гарантира изпълнението на договора по съответния търг, със 
срок на валидност, най-малко 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на издаването ѝ; 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. Банковата гаранция за изпълнение на договора се издава най-рано в деня на 
получаване на поканата за сключване на договора.  

 
3. Участниците сами избират формата на гаранцията/и. 
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4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в 
него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.  

 
5. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 
 
6. Ако текстът на представената от определения изпълнител гаранция се различава съществено от 

изискванията посочени в т. 2.2. по-горе, възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да 
изиска нейната корекция. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането 
на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция за 
изпълнение. 

 
7. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва 

да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на 
получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящия търг.  

 
8. Гаранцията за изпълнение ще компенсира на възложителя всякакви загуби по причина неизпълнение 

на договора от изпълнителя. 
 
9. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

уредени в проекта на договор.  
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Приложение 4. Проект на договор 

 П Р О Е К Т  Н А  Д О Г О В О Р 
  

№ _________________ / ________ година 
 

 
Днес ______________ 2022 година, в Република България, град София, между: 

 
 

1. „ЕЛЕКТРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, 
район „Младост“, бул./ул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център, вписано в Търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК 
206772943, ИН по ЗДДС BG 206772943, представлявано от _________________________________ и 
_______________________________________, в качеството им на управители на дружеството, наричано 
по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,   
 
и   
 
2. _____________________, със седалище и адрес на управление: 
________________________________, адрес за кореспонденция: _______________________________, 
тел.: _______________, факс:  __________________, e-mail: ____________________, вписано в Търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписваниятас ЕИК 
______________________, представлявано от _________________________________, наричано по-долу 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, 
в резултат на проведен публичен търг с референтен № CZD22-008 и предмет: „Доставка на нови 
неупотребявани автомобили съгласно спецификации“, Обособена позиция …, се сключи настоящият 
договор, в който страните се споразумяха за следното: 
 
 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. Съгласно условията на този договор и последващите поръчки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

доставя и продава за срока на договора, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да приема и купува нови, 
неупотребявани моторни превозни средства (МПС), …………………………………………….., по 
цените съгласно Приложение 1 и техническата спецификация от Приложение 2, представляващи 
неразделна част от настоящия договор. Моторните превозни средства, предмет на доставката по 
настоящия договор, ще бъдат наричани по-нататък „стока/та“.  

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена поръчка за доставка на стока/и по предмета 
на договора, чрез факс или e-mail. Срокът за изпълнението ѝ започва да тече от деня, следващ 
датата на поръчката.  

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоката/-ите с всички необходими за регистрация в КАТ документи, 
съгласно действащото законодателство в Република България.  

1.4. Мястото на доставка е посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмената поръчката за доставка, находящо 
се на адрес в град София. Приемането на стоката/-ите, предмет на настоящия договор, се извършва 
с двустранно подписан предавателно-приемателен протокол от страните или техни надлежно 
упълномощени представители, изготвен в 3 (три) еднообразни екземпляра, като един остава за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Задължително е всяка една от стоките да е 
напълно окомплектована, отговаряща на изискванията и параметрите от Приложение 2, придружена 
със сертификат за произход и качество, ръководство за експлоатация и поддръжка на български 
език, сервизна книжка и документ за гаранция. 

1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява услуги по гаранционно обслужване и техническа 
поддръжка на стоката за срока на стандартната гаранция в сервизни центрове (бази), оторизирани 
от производителя/официалния вносител на марката МПС. Информацията за сервизните центрове 
на територията на Република България: адрес на обекта, имената на длъжностните лица, телефони 
и факсове, електронни пощи за подаване на заявки/поръчки са описани в Приложение 4, 
представляващо неразделна част от настоящия договор. 

 
2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
2.1. Единичната цена на стоката е ................. (словом: ...........................) лева, без ДДС. Общата цена за 

доставка на прогнозните количества от стоки по предмета на настоящия договор, определена като 
произведение от прогнозните количества и единичната цена, е в размер на ……………. (с 
думи:……………………) лева без ДДС. 

2.2. При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума за 
поръчаната по реда на т. 1.2, доставена и приета по реда на т. 1.4 стока, изчислена съгласно броя и 
единичната цена, описани в предходната алинея. Сумата, която се заплаща за доставената стока 



                                                                      

CZS22-008 „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации“ стр. 13 от 59 

Restricted / Ограничено 

включва: мита, такси, придружаваща документация, транспортни, технически и всички други 
съпътстващи доставката разходи. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС, 
според законодателството на Република България.  

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането по предходната точка чрез банков превод, в срок до 60 
(шестдесет) календарни дни, считано от датата на представяне на оригинална фактура за стойността 
на доставката, предавателно-приемателен протокол и придружаващи доставката документи. Във 
фактурата трябва да бъдат посочени: № и дата на договора, № и дата на предавателно-
приемателният протокол по т. 1.4. и № на поръчката за доставка.  

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща поръчаната, доставена и приета стока по банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Банка: ……………., IBAN: ……………………………, BIC: …………………………. 

2.5. Максималната стойност на договора не може да надвишава ……………… лева без ДДС. 
 
3. СРОКОВЕ 
3.1. Срокът за доставка и предаване на стоката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е  ……. (не 

повече от 9 (девет)) месеца от датата на поръчката по т. 1.2, изпратена чрез факс или e-mail от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За дата на доставката ще се счита датата на двустранно подписания от 
страните предавателно-приемателен протокол.  

3.2. Срокът на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването му от страните или 
до достигане на максималната му стойност по т. 2.5., в зависимост от това, кое от събитията ще 
настъпи първо по време. С настъпването на първото по време от така посочените събития, договорът 
се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращането на уведомление или предизвестие на 
която и да е от страните до другата страна. 

3.3. Определения от производителя гаранционен срок на стоката е ……. месеца или …  км (което настъпи 
първо по време) и започва да тече от датата на двустранно подписване на предавателно-
приемателен протокол за доставка на стоката. 

 
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена на поръчаната, доставена и приета стока 
по реда и при условията на този договор. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави договорената стока във вид, качество и с технически 
характеристики и комплектовка, отговарящи на условията и изискванията от Приложение № 2 и в 
срока, посочен в настоящия договор. 

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на стандартната гаранция на доставените стоки (МПС), 
посочен в т. 3.3 от настоящия договор, да извършва тяхното гаранционно обслужване. За 
гаранционно обслужване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разполага със сервизни бази, 
оторизирани от производителя/официалния вносител на марката МПС, посочени в Приложение 4 
от настоящия договор. В случай на промяна на посочени в Приложение 4 сервизни бази 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни. 

4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на стандартната гаранция на доставените стоки (МПС), 
посочен в т. 3.3 от настоящия договор, да извършва за своя сметка репатриране и ремонт на 
появили се фабрични/гаранционни дефекти. В случай че срокът за ремонтиране (5 работни дни, 
съгласно т. 3.4 по-горе) се просрочи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави безвъзмездно 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заместващо МПС, сходен клас за ползване до ремонтиране на повредата.  

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури регулярното гаранционно обслужване на стоката/-ите в 
оторизирани сервизни центрове (бази) посочени в Приложение 4, и при следните срокове и обхват 
на гаранции: 

а. Гаранция на покритията - …… /съгласно посоченото от производителя на МПС/ месеца след датата, 
посочена в предавателно приемателния протокол, подписан при доставката – за липса на корозия 
по видимите боядисани повърхности, независимо от пробега. В случай че се констатира корозия, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ремонтира или смени безплатно всеки дефектирал детайл по 
стоката, обект на гаранционните условия;  

б. Гаранция срещу корозия по каросерията (корозия по металните и конструктивни елементи) - …….. 
/съгласно посоченото от производителя на МПС/ години след датата, посочена в предавателно-
приемателния протокол, подписан при доставката, независимо от пробега. В случай че се 
констатира корозия по металните и конструктивни елементи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
ремонтира или смени безплатно всеки дефектирал детайл по стоката, обект на гаранционните 
условия.  

4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи за надлежното попълване на сервизната книжка, 
съпровождаща съответното МПС, за срока на неговата гаранционна поддръжка. 

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготви и предаде подробни инструкции, относно задълженията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като собственик, за поддръжка и сервиз на МПС в срок до 5 (пет) работни дни от 
подписването на договора. 

4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свои представители за изпълнението на договора 
(приемане на поръчките, доставка и предаване на стоките с предавателно-приемателни протоколи) 
и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък с имената и координатите им в срок до 5 (пет) работни 
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дни от подписването на договора. При промяна упълномощените по предходното изречение лица, 
в срок до три дни от настъпване на промяната, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя нов списък на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с дата на промяната и положени подпис и печат. 

  
5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи поръчаната стока в срока и при условията на настоящия 
договор и да упражнява контрол и съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време на изпълнение 
предмета на договора.  

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за доставената и 
приета стока, съгласно условията на този договор.  

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свои представители за приемане и извършване на 
входящ контрол за качество на доставената стока. Списък с имената и координатите им се 
представят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на договора.   

5.4. (1) В предавателно-приемателния протокол, който се съставя при доставката на стоката, се описва 
окомплектовката, видът и наличието на видими (явни) недостатъци на стоката, ако има такива. 
Предавателно-приемателният протокол трябва да съдържа опис на всички документи, съпътстващи 
стоката.  
(2) При наличие на възражения от извършен входящ контрол при доставка на стоката, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема стоката, като в протокола по предходната алинея, освен посочване на 
недостатъците е длъжен да посочи срок за отстраняване на недостатъците, който трябва да е 
подходящ и достатъчен според обстоятелствата. Екземпляр от протокола се предава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение. В тези случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава за 
периода от изтичане на срока за доставка (определен от момента на поръчката на стоката, която не 
е приета, до момента на изтичането на срока по т. 3.1) до момента на доставка на стока без 
недостатъци, която е надлежно приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.5. При откриване на несъответствия, недостатъци и/или дефекти при приемане на стоката по 
предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с правата, предвидени в чл. 265 от Закона за 
задълженията и договорите (ЗЗД). 

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от направена поръчка по т. 1.2, без да дължи обезщетение 
или неустойка, ако до датата на доставка остават не по-малко от 30 (тридесет) дни. В случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от направена поръчка по т. 1.2 и до датата на доставка остават по-
малко от 30 (тридесет) дни, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка по т. 7.6. 

 
 

6. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
6.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя гаранция за изпълнение в размер на 

…………..  (……………………..) лева, представляващи 5 (пет) % от максималната стойност на 
договора, определена в т. 2.5, под формата на депозит по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: 
Банка: …, BIC: …, IBAN: …, или под формата на безусловна, неотменяема банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с възможност да се усвоява изцяло или на части, със срок на 
валидност 15 /петнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора. Банковата 
гаранция за изпълнение на договора следва да е издадена най-рано на датата на получаване на 
поканата за сключване на настоящия договор. 

6.2. Гаранцията за изпълнение ще служи за общо обезпечение по договора и ще компенсира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви вреди и загуби, причинени вследствие виновно неизпълнение/забава 
на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай че претърпените вреди на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да потърси обезщетение за разликата до действителния размер на вредите по общия 
съдебен ред пред компетентния български съд със седалище в гр. София. 

6.3. В случай на удовлетворяване за неустойки или обезщетения от внесената/учредена гаранция за 
изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като последният е длъжен да 
попълни гаранцията за изпълнение до размера й, определен в т. 6.1 по-горе. Допълването на 
гаранцията за изпълнение се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването 
на уведомлението за това. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не попълни гаранцията за изпълнение до размера 
й, уговорен в т. 6.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати или развали договора поради неизпълнение 
с 15-дневно предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

6.4. Гаранцията за изпълнение ще бъде освободена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и върната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
срок до 60 дни след изтичане срока на договора или прекратяването му на друго правно основание 
без вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако неговото изпълнение е надлежно и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го е приел 
при условията на този договор. 

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето, през което гаранцията за 
изпълнение законно е престояла у него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане 
на разноски и такси, свързани с учредяването и поддържането на банковата гаранция или 
застраховката, за срока, през който гаранцията законно е в държане и разпореждане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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7. ОТГОВОРНОСТИ 

7.1. При забава на изпълнение на задължение по този договор, продължила не по-дълго от 45 
(четиридесет и пет) дни, с изключение на случаите по т. 8.1 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер, равен на 5 % върху стойността на неизпълненото 
задължение. Ако стойността на неизпълненото задължение не може да се определи, размерът на 
тази неустойка се изчислява върху стойността на максималната обща стойност на договора, 
определена в т. 2.5 по-горе.  

7.2. При забава на изпълнение на задължение по този договор, продължила по-дълго от 45 (четиридесет 
и пет) дни, с изключение на случаите по т. 8.1 на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер, равен на 10 % върху стойността на неизпълненото 
задължение. Ако стойността на неизпълненото задължение не може да се определи, размерът на 
тази неустойка се изчислява върху стойността на максималната обща стойност на договора, 
определена в т. 2.5 по-горе.  

7.3. За всеки отделен случай на неизпълнение на задълженията в рамките на гаранционния срок (с 
изключение на случаите по т. 8.1), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, равна на 
10% от стойността на реално доставена, но дефектна (неизправна) стока, по отношение на която е 
възникнало неизпълненото гаранционно задължение.  

7.4. Наред с посочените по-горе неустойки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да претендира и неустойка в 
размер на 100% от стойността на гаранцията за изпълнение на договора, посочена в т. 6.1, в 
следните случаи:  

а.  при прекратяване на договора по т. 9.1., т. 9.1.1;  
б. при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчка за доставка или изпълнение на услуга при 

условията на този договор;  
в. при прекратяване на договора по т. 9.1., т. 9.1.2 и т. 9.1.3;  
г. при констатиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява своето 

задължение по т. 4.4 от договора.  
7.5. При забава за плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение в размер на 

законната лихва за забава (равна на основния лихвен процент (ОЛП), обявен от БНБ, плюс 10 %), 
начислена върху стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, като стойността на 
обезщетението не може да бъде повече от 10 % от стойността на забавеното плащане.  

7.6. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от направена поръчка по т. 1.2 и до датата на доставка 
остават по-малко от 30 (тридесет) дни, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% 
от стойността на поръчаната с тази поръчка стока. 

7.7. При нарушаване на задължение по раздел 11 по-долу, виновната страна дължи на изправната 
страна неустойка за всеки конкретен случай на нарушение в размер на 50% от гаранцията за 
изпълнение, заедно с обезщетяване на всички вреди над сумата на неустойката, настъпили 
вследствие нарушаване на задълженията по т. 11.1. – т. 11.3 от договора. 

7.8. Страната, която е нарушила своите задължения за обработване и защита на лични данни по т. 11.4 
по-долу, които данни е получила от другата страна или от трето лице или по друг начин, във връзка 
със сключването и изпълнението на настоящия договор, е длъжна от една страна да обезщети 
всички вреди (включително наложени имуществени санкции/глоби), които ответната страна или 
трето лице е претърпяло вследствие неправомерното обработване и/или съхранение и/или 
разпространяване и/или допускане на разпространяване на лични данни или вследствие 
неосъществяване на необходимата и следващата се от нормативните правила защита на лични 
данни или вследствие неуведомяване на собственика на данни, насрещната страна или надзорния 
орган за опасност или кражба или неправомерно разпространение на лични данни, а от друга страна 
да заплати на насрещната страна по договора неустойка в размер на 100% от гаранцията за 
изпълнение по т. 6.1, в случай на развалянето на договора, съгласно т. 9.8. по-долу. Всички 
имуществени вреди и санкции, които подлежат на възстановяване съгласно настоящата точка, се 
доказват по размер единствено с валидни писмени документи. 

7.9. Неустойките по настоящия договор се заплащат в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от 
датата на писмената претенция за тях от изправната до неизправната страна. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право, ако в определения срок за плащане на дължимата неустойка ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни 
задължението си, да се удовлетвори за сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение на 
договора в съответствие с т. 6.2. по-горе или да я прихване от следващо дължимо плащане по 
договора.  

7.10. В случай че не е уговорено друго, неустойките се начисляват върху стойността на 
закъснялото/неизпълнено задължение по договора, без ДДС. В случай че стойността на това 
задължение не може да бъде определена, неустойката се изчислява върху размера на 
максималната обща стойност на договора, определена в т. 2.5. 

7.11. В случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват действителния размер на 
претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, той може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по съдебен ред 
разликата до пълния размер на претърпените вреди и пропуснатите ползи. 
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8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ  

8.1. В случай на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими 
събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете 
страни по договора, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е 
траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за 
непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове 
на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се 
отразяват на изпълнението на задълженията, на която и да е от страните.  

8.2. Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както 
следва:  

8.2.1. за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на 
страната, в която е настъпило, и да бъде изпратено на другата страна до 14 (четиринадесет) дни 
след започването му;  

8.2.2. за непредвидимите събития – в 14-дневен срок от издаването или изменението на 
нормативен или ненормативен акт на държавен или общински орган.  

8.3. В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ако тя/то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на някоя от 
страните за повече от 1 (един) месец, всяка от страните има право да прекрати договора по т. 9.3.  

 
 

9. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:  

9.1.1. прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 
забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 30 (тридесет) дни, без да са налице обстоятелствата по т. 
8.1;  
9.1.2. прекрати договора с 30-дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при повторна 
доставка на дефектна стока или на стока, неотговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
посочени в договора и в приложенията към него;  
9.1.3. прекрати договора без предизвестие, в случай че са отправяни три или повече претенции 
(които не е задължително да са последователни) за гаранционни дефекти на доставената стока, 
дори същите да са били отстранени; 
9.1.4. прекрати договора с предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да се откаже от направена поръчка 
по т. 1.2, без да дължи обезщетение или неустойка, ако до датата на доставка остават не по-малко 
от 30 (тридесет) дни. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора и се откаже от направена 
поръчка по т. 1.2 и до датата на доставка остават по-малко от 30 (тридесет) дни, той дължи 
неустойката по т. 7.6. 

9.2. Настоящият договор може да се прекратява по взаимно писмено съгласие на страните по всяко 
време, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването с 
писмено споразумение.  

9.3. В случаите на т. 8.3., всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно писмено 
предизвестие до другата страна.  

9.4. Договорът се прекратява и в случаите, предвидени в т. 3.2.  
9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати (развали) едностранно договор в случаите на т. 6.3. по-

горе.  
9.6. Настоящият договор може да бъде прекратен:  

9.6.1. с 1-месечно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

9.6.2. с 6-месечно писмено предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
9.7. Извън хипотезите по предходните точки, настоящият договор се разваля и на общо основание при 

условията и по реда на чл. 87 от ЗЗД.  
9.8. Всяка от страните има право да развали едностранно договора без предизвестие до другата 

страна, ако последната е нарушила своите задължения във връзка с обработването и защитата 
на лични данни, станали й известни във връзка със сключването и изпълнението на договора, 
както и да претендира и получи обезщетенията за претърпените щети и неустойката по т. 7.8 от 
настоящия договор. 

 
 

10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ  
10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на договора, се 

решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в 
писмена форма за валидност.  

10.2. 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 празноти в него или приспособяването му към 
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нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, 
ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в Република 
България със седалище в гр. София.  

10.3. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането 
на изпълнението на други задължения по настоящия договор, които нямат отношение към 
предмета на спора.  

10.4. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от 
условията на този договор невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до 
това условие и няма да прави целия договор или някакво друго условие от него невалиден, 
недействителен или неизпълним и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и 
ефект, така както са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички 
усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, недействителното или 
неизпълнимото условие с валидно, действително и изпълнимо условие, което най-близко отразява 
целта на невалидното, недействителното или неизпълнимото условие.  

 
 

11. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
11.1. Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на информацията 

определена за конфиденциална, получена от всяка от страните по повод сключването или по 
време на срока на действие на този договор, както и да използват тази информация единствено 
за целите на изпълнението. Страните ще считат за конфиденциална информацията съдържаща 
се в договора и информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и всяка информация 
която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е създадена или предоставена на някоя от 
страните във връзка с изпълнението на договора. Конфиденциална е и всяка информация, която 
е станала достъпна на някоя от страните по повод изпълнението на договора и която представлява 
ноу-хау, схеми на складове съответно схеми за достъп и охрана или фирмена тайна на другата 
страна, или която е определена изрично при предоставянето й от съответната страна за 
конфиденциална. Конфиденциална е и информацията свързана с лични данни, станали известни 
на някоя от страните във връзка със сключването или изпълнението на договора.  

11.2. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор поради каквато и да 
е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в сила и задълженията във връзка с тях 
ще бъдат валидни за период от 2 (две) години след прекратяване на договора. 

11.3. Клаузите за конфиденциалност не се прилагат когато някоя от страните е длъжна да 
предостави информация по договора на компетентен държавен орган, който е поискал тази 
информация във връзка с правомощията му по закон. При предоставяне на информация по тази 
точка, страната която я дава е длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна. 

11.4. (1) Всяка от страните се съгласява, че ще обработва личните данни („Лични данни“), посочени в 
настоящия договор на служителите-контактни лица на другата страна, само и единствено за 
целите на обмен на данни и информация по договора, като никоя от страните няма право да 
обработва Лични данни за други цели. Обработването на Лични данни от страните се осъществява 
на територията на Европейския съюз. Не се допуска използването на каквото и да е оборудване 
за обработване на Личните данни, разположено извън определената Територия за обработване.  

 (2) Всяка от страните се задължава да уведоми другата в случай: 
 а) на каквито и да е дейности по разследване, предприети от надзорен орган по защита на личните 

данни по отношение на дейността ѝ по обработване на Лични данни за целите на изпълнение на 
договора; 

 б) че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си относно обработването и 
защита на личните данни на другата страна; 

 в) че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на Личните данни. 
Уведомлението за нарушение на сигурността следва да се извърши незабавно към другата страна 
(но не по-късно от 3 (три) часа от установяването му) и следва да съдържа минимум следната 
информация:  

 • описание на естеството на нарушението и на фактите, свързани с нарушението на сигурността 
на личните данни, включително, ако е възможно, категориите и приблизителния брой на 
засегнатите субекти на данни и категориите и приблизителното количество на засегнатите записи 
на лични данни; 

 • описание на евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни; 
 • описание на предприетите или предлаганите от нея мерки за справяне с нарушението на 

сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на 
евентуалните неблагоприятни последици. 

 (3) В случай че е обективно невъзможно да осигури в посочения в ал. 2, б. „в“ срок цялата 
необходима за уведомлението информация, съответната страна уведомява в този срок другата 
като ѝ предоставя наличната към този момент информация и след съгласуване с нея допълва 
уведомлението. 

 (4) Всяка от страните е задължена да обезщети вредите, които дадено лице може да претърпи в 
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резултат на обработване на Лични данни от страна на някоя от тях, което обработване нарушава 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни или други приложими законови разпоредби за защита на личните данни, 
освен ако последната не докаже, че по никакъв начин не е отговорна за вредите. 

 
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
12.1. Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му от страните.  
12.2. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван по взаимно съгласие между 

страните чрез двустранно подписано споразумение.  
12.3. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат: Търговският 

закон, ЗЗД и другите действащи в Република България нормативни актове.  
12.4. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват 

само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако 
съобщението е изпратено по e-mail или факс, доколкото съществува техническа възможност за 
установяване на момента на получаване на съобщението/уведомлението чрез генериране на 
известие за доставяне от техническото средство на изпращане. За тази цел страните определят 
следните свои контактни лица и координати за кореспонденция: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: …………………  
Тел.: …………………………………… 
e-mail: ………………………………………. 
Лице за контакт: ……………………………. 
 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: …………………. 
Тел.: …………………………………… 
e-mail: ………………………………………. 
12.5. Лице за контакт: …………………………….Ако някоя от страните промени посочените в 

предходната точка адреси, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за не 
получените съобщения, призовки и други подобни.  

12.6. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще се извършват 
само в писмена форма, като условие за действителност. Тази форма ще се счита за спазена, ако 
съобщението е изпратено по e-mail или факс, доколкото съществува техническа възможност за 
установяване на момента на получаване на съобщението/уведомлението чрез генериране на 
известие за доставяне от техническото средство на изпращане.  

12.7. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  
 

Приложение 1. Техническа спецификация; 
Приложение 2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение 3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение 4. Списък на оторизираните сервизни бази; 
Приложение 5. Гаранция за изпълнение на договора; 
Приложение 6. Образец на приемо-предавателен протокол. 

 
Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра на български език – по един за всяка от 
страните, които след като се запознаха със съдържанието му и го приеха, подписаха договора, 
както следва: 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
........................................    ........................................ 
/подпис и печат/     /подпис и печат/ 
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Приложение 5. Образец на списък на документите съдържащи се в първоначалната оферта 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА 

 

№ Документи 

Прилагам 

документ

а  

ДА / НЕ 

1 Оферта за участие, изготвена по образец (оригинал)  

2 
Документи за регистрация на участника, удостоверяващи неговата правосубектност 

(заверено от участника копие) 
 

3 
Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или заверено от участника 

копие, (когато е приложимо) 
 

4 
Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до отстраняване на 

участника, изготвена по образец (оригинал) 
 

 5 

Документи за доказване на съответствието на участника с критериите за допустимост => 
документ доказващ, че участникът е официален вносител или оторизиран дилър на 
оферираната марка автомобили за обособената/те позиция/и, за която/които участва 
(оригинал или заверено от участника копие).  

 

6 
Гаранция за участие (оригинал или заверено от участника копие при депозит на 

парична сума или оригинал на банкова гаранция) 
 

7 
Техническо предложение, изготвено по образец за обособените позиции, за които 

участникът участва (оригинал) 
 

8 
Ценово предложение, изготвено по образец за обособените позиции, за които 

участникът участва (оригинал) 
 

9 Други документи по усмотрение на участника  

 

 

 

Забележки: 

1. Участникът представя освен на хартиен и на електронен носител в WORD формат техническото/ите 

предложение/я за които участва. При несъответствие между хартиения и електронния носител, за верни се 

приемат документите на хартиен носител. 

2. Всички документи, за които не е отбелязано от кого да се издадат, трябва да бъдат издадени от участника и 

трябва да бъдат надлежно подписани и подпечатани. 

3. Документите се представят в оригинал, освен ако не е посочено, че могат да бъдат копия. Всички копия трябва 

да са заверени от участника с гриф „вярно с оригинала”, подпис и печат. 

4. Всички документи трябва да са на български език или с превод на български език, освен ако не е указано, че могат 

да бъдат и на английски език. 

    

    

 

гр. _____________________________  дата _______________________ 

 

________________________________________________ 

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се 

поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация) 
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Приложение 1.1. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към 
изпълнение на предмета на търга за обособена позиция № 1.  

Техническа спецификация на нови неупотребявани автомобили: 
 
а) технически характеристики: 
 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, SUV 

2 Вид гориво бензин 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 

4 Скоростна кутия 6-степенна механична + задна 

5 Еко стандарт Евро 6D 

6 Брой места 4+1 

7 Брой врати четири странични + една задна 

8 Задвижване предно (4х2) 

9 Обща дължина (мм) минимум 4200 

10 Обща широчина без страничните огледала (мм) минимум 1750 

11 Обща височина (мм) минимум 1550 

12 Багажно пространство зад втория ред седалки (л) минимум 400 

13 Пътен просвет (мм) минимум 170 

14 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 

15 Мощност на двигателя (кВт) минимум 65 

 
б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили: 

 

№ Изискване 

1 Антиблокираща система на спирачките 

2 Електронна система за подпомагане при екстремно спиране 

3 Електронна система за динамичен контрол на траекторията 

4 Електронна система за контрол на сцеплението 

5 Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон 

6 Автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или инцидент 

7 Активен спирачен асистент с разпознаване на пешоходци и колоездачи 

8 Круиз контрол 

9 Климатик 

10 Предни фронтални въздушни възглавници 

11 Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника отпред до водача 

12 Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки 

13 Дистанционно централно заключване 

14 Система за следене на налягането в гумите 

15 Дневни LED светлини отпред и отзад 

16 16" стоманени джанти с тасове 

17 Маломерна резервна гума 

18 Черен цвят на арматурното табло 

19 Текстилни стелки 

20 LED PURE VISION къси и дълги светлини 

21 Регулируема по височина седалка за водача и пътника отпред 

22 Задна делима седалка 60/40 с 3 подглавника 

23 Индикатор за смяна на предавките 

24 Предни и задни електрически импулсни стъкла 
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25 Автоматични къси светлини 

26 Регулируем във височина и дълбочина волан 

27 4,2" дигитален инструментален панел 

28 
Цветен 7'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг),USB + AUX IN 
входове с управление от волана 

29 Цвят металик 

 

*Цветът на автомобилите за доставка ще бъде заявен от възложителя в поръчката за доставка. 
 
Към техническото предложение участникът прилага информация и/или документи, каталози, брошури 
и/или друга документация за предлаганите МПС, които да съдържат информация за характеристиките 
посочени в таблицата за техническата спецификация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

CZS22-008 „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации“ стр. 22 от 59 

Restricted / Ограничено 

Приложение 1.2. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към 
изпълнение на предмета на търга за обособена позиция № 2.  

1.2.1. Техническа спецификация на нови неупотребявани автомобили вид 1: 

а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, хечбек 

2 Вид гориво бензин 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 

4 Скоростна кутия 5-степенна механична + задна 

5 Еко стандарт евро 6 

6 Брой места 4+1 

7 Брой врати четири странични + една задна 

8 Задвижване предно (4х2) 

9 Обща дължина (мм) минимум 4050 

10 Обща широчина без страничните огледала (мм) минимум 1750 

11 Обща височина (мм) минимум 1450 

12 Багажно пространство зад втория ред седалки (л) минимум 350 

13 Пътен просвет (мм) минимум 145 

14 Междуосие (мм) минимум 2550 

15 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 

16 Мощност на двигателя (кВт) минимум 70 

 
б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили вид 1: 

№ Изискване 

1 
Дигитален кокпийт 10" - многоцветен, мултифункционален дисплей с възможност за избор на 
различни информационни профили, изобразяване на информация за асистиращите системи, 
както и картата на навигацията 

2 Възможност за активация на функция за навигация 

3 App-Connect Wireless  

4 Камера при движение на заден ход 

5 2 USB-входа тип C отпред и две USB-букси за зареждане в задната част на средната конзола  

6  ESP - Електронна стабилизираща програма, вкл. ABS/ASR/EDS/MSR 

7 LED-фарове с дневни светлини с LED технология, задни светлини с LED-технология    

8 
Автоматично включване на фаровете с механична функция "Coming home" и автоматична 
функция "Leaving home" 

9 Алуминиеви джанти 15"   

10 Асиметрично делима задна облегалка 

11 Асистент за спазване лентата на движение "Lane Assist" 

12 Асистент при потегляне по наклон  

13 Асферично странично огледало от страната на водача 

14 Брони, странични огледала и дръжки на вратите в цвета на автомобила 

15 Две предни въздушни възглавници с възможност за деактивиране от страната на водача 

16 
Въздушни възглавници тип "Завесни", странични въздушни възглавници, отпред вкл. централна 
въздушна възглавница 

217 Датчик за контрол на налягането в гумите  

18 Дигитален радиоприемник DAB+  

19 Система за разпознаване на пешеходци и колоездачи 

20 Ел. регулиране височината на фаровете  

21 Електронен имобилайзер  

22 Климатична инсталация  

23 Мултифункционален кожен волан  



                                                                      

CZS22-008 „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации“ стр. 23 от 59 

Restricted / Ограничено 

24 Подготовка за автотелефон (Hands free set) 

25 Преден подлакътник с отделение за предмети, регулируем по дължина 

26 Предни и задни електрически стъкла  

27  Радио, мултифункционален капацитивен цветен 8" сензорен дисплей, със сензори за близост 

28 Регулиране на предните седалки по височина  

29 Регулируем волан в дълбочина и височина  

30 Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" 

31 Система за разпознаване на умората  

32 
Система за рекуперация на спирачната енергия в комбинация със старт-стоп функция на 
двигателя 

33 Стандартно резервно колело 

34 
Странични огледала с електрическа настройка и отопление, електрическо прибиране на 
страничните огледала с автоматично спускане на дясно външно огледало 

35 Тонирани термоизолационни стъкла 

36 Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой 

37 Функция "Emergency call"  

38 Централно заключване с дистанционно управление  

39 Цвят металик * 

 

1.2.2. Техническа спецификация на нови неупотребявани автомобили вид 2: 

а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, SUV 

2 Вид гориво бензин 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 

4 Скоростна кутия 6-степенна механична + задна 

5 Еко стандарт евро 6 

6 Брой места 4+1 

7 Брой врати четири странични + една задна 

8 Задвижване предно (4х2) 

9 Обща дължина (мм) минимум 4200 

10 Обща широчина без страничните огледала (мм) минимум 1750 

11 Обща височина (мм) минимум 1550 

12 Багажно пространство зад втория ред седалки (л) минимум 450 

13 Пътен просвет (мм) минимум 185 

14 Междуосие (мм) минимум 2550 

15 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 

16 Мощност на двигателя (кВт) минимум 80 

 

б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили вид 2: 

№ Изискване 

1 App-Connect Wireless  

2 Отопление на предните седалки; Отопляеми дюзи на предното стъкло 

3 Камера при движение на заден ход 

4 Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане 

5 Сензор за дъжд 

6 Парк-пилот преден и заден с акустичен сигнал 

7 Възможност за активация на функция за навигация 

8 2 USB-входа от тип C отпред, 2 USB-C-букси за зареждане на средната конзола отзад 

9  ESP - Електронна стабилизираща програма, вкл. ABS/ASR/EDS/MSR 
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10  Алуминиеви джанти 16"  

11  Асистент за спазване лентата на движение "Lane Assist" 

12  Асистент при потегляне по наклон  

13  Асферично странично огледало от страната на водача 

14  Въздушни възглавници за предните места 

15  Въздушни възглавници тип "Завесни", странични въздушни възглавници отпред 

16  Датчик за контрол на налягането в гумите  

17  Дигитален радиоприемник DAB+  

18  Допълнителни мерки за защита на пешеходци и колоездачи 

19  Ел. регулиране височината на фаровете  

20  Електронен имобилайзер  

21  Задни светлини с LED-технология  

22  Автоматична климатична инсталация - "климатроник" 

23  Мултифункционален дисплей "Plus"  

24  Мултифункционален кожен волан  

25  Подготовка за автотелефон (Hands free set) 

26  Преден подлакътник, регулируем по дължина, с две USB-букси за зареждане в задната част 

27 Предни и задни дискови спирачки  

28 Предни и задни електрически стъкла  

29 Предни халогенни фарове  

30 Радио, мултифункционален капацитивен цветен 8" сензорен дисплей, със сензори за близост 

31 Резервно колело 

32 Рейки на покрива  

33 
Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" с вкл. функция за аварийно 
спиране в градски условия "City Emergency Brake" 

34 
Система за рекуперация на спирачната енергия в комбинация със старт-стоп функция на 
двигателя 

35 Странични огледала и дръжки на вратите в цвета на автомобила 

36 
Странични огледала с електрическа настройка и отопление, прибиране и автоматично спускане 
на дясното външно огледало 

37 Термоизолационно челно стъкло  

38 Тонирани термоизолационни задно и странични стъкла 

39 
Дневни светлини, автоматично включване на фаровете с механична функция "Coming home" и 
автоматична функция "Leaving home" 

40 Функция "Emergency call"  

41 Централно заключване с дистанционно управление 

42 Цвят металик * 

 
1.2.3. Техническа спецификация на нови неупотребявани автомобили вид 3: 

а) технически характеристики: 
 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, SUV 

2 Вид гориво бензин 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 

4 Скоростна кутия 7-степенна автоматична + задна 

5 Еко стандарт евро 6 

6 Брой места 4+1 

7 Брой врати четири странични + една задна 

8 Задвижване предно (4х2) 
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9 Обща дължина (мм) минимум 4200 

10 Обща широчина без страничните огледала (мм) минимум 1750 

11 Обща височина (мм) минимум 1550 

12 Багажно пространство зад втория ред седалки (л) минимум 450 

13 Пътен просвет (мм) минимум 185 

14 Междуосие (мм) минимум 2550 

15 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 

16 Мощност на двигателя (кВт) минимум 80 

 

б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили вид 3: 

№ Изискване 

1 App-Connect Wireless  

2 Отопление на предните седалки; Отопляеми дюзи на предното стъкло 

3 Камера при движение на заден ход 

4 Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане 

5 Сензор за дъжд 

6 Парк-пилот преден и заден с акустичен сигнал 

7 Възможност за активация на функция за навигация 

8  2 USB-входа от тип C отпред, 2 USB-C-букси за зареждане на средната конзола отзад 

9  ESP - Електронна стабилизираща програма, вкл. ABS/ASR/EDS/MSR 

10  Алуминиеви джанти 6Jx16  

11  Асистент за спазване лентата на движение "Lane Assist" 

12  Асистент при потегляне по наклон  

13  Асферично странично огледало от страната на водача 

14  Въздушни възглавници за предните места 

15  Въздушни възглавници тип "Завесни", странични въздушни възглавници отпред 

16  Датчик за контрол на налягането в гумите  

17  Дигитален радиоприемник DAB+  

18  Допълнителни мерки за защита на пешеходци и колоездачи 

19  Ел. регулиране височината на фаровете  

20  Електронен имобилайзер  

21  Задни светлини с LED-технология  

22  Автоматична климатична инсталация - "климатроник" 

23  Мултифункционален дисплей "Plus"  

24  Мултифункционален кожен волан  

25  Подготовка за автотелефон (Hands free set) 

26  Преден подлакътник, регулируем по дължина, с две USB-букси за зареждане в задната част 

27  Предни и задни дискови спирачки  

28  Предни и задни електрически стъкла  

29  Предни халогенни фарове  

30  Радио, мултифункционален капацитивен цветен 8" сензорен дисплей, със сензори за близост 

31  Резервно колело 

32  Рейки на покрива, черни  

33  Сенници с вградени огледала  

34 
 Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" с вкл. функция за аварийно 
спиране в градски условия „City Emergency Brake" 

35 
 Система за рекуперация на спирачната енергия в комбинация със старт-стоп функция на 
двигателя 
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36  Странични огледала и дръжки на вратите в цвета на автомобила 

37 
 Странични огледала с електрическа настройка и отопление, прибиране и автоматично спускане 
на дясното външно огледало 

38  Термоизолационно челно стъкло  

39  Тонирани термоизолационни задно и странични стъкла 

40 
Дневни светлини, автоматично включване на фаровете с механична функция "Coming home" и 
автоматична функция "Leaving home" 

41  Функция "Emergency call"  

42  Централно заключване с дистанционно управление 

43 Цвят металик * 

 

1.2.4. Техническа спецификация на нови неупотребявани автомобили вид 4: 

а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, SUV 

2 Вид гориво бензин 

3 Брой цилиндри на двигателя 4 

4 Скоростна кутия  7-степенна  автоматична 

5 Еко стандарт евро 6 

6 Брой места 4+1 

7 Брой врати четири странични + една задна 

8 Задвижване предно (4х2) 

9 Обща дължина (мм) минимум 4250 

10 Обща широчина без страничните огледала (мм) минимум 1800 

11 Обща височина (мм) минимум 1550 

12 Багажно пространство зад втория ред седалки (л) минимум 440 

13 Пътен просвет (мм) минимум 170 

14 Междуосие (мм) минимум 2550 

15 Обем на двигателя (куб.см) минимум 1450 

16 Мощност на двигателя (кВт) минимум 110 

 

б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили вид 4: 

№ Изискване 

1 App-Connect Wireless  

2 Възможност за активация на функция за навигация 

3 Отопление на предните седалки; Отопляеми дюзи на предното стъкло 

4 Камера при движение на заден ход 

5 2 USB-входа тип C отпред и две букси за зареждане в задната част на средната конзола 

6 
Digital Cockpit 8"- многоцветен мултифункционален диплей с възможност за избор на различни 
информационни профили 

7 EPB - електронна ръчна спирачка с функция "Auto hold" 

8  ESP - Електронна стабилизираща програма, вкл. ABS/ASR/EDS/MSR 

9  LED-фарове за къси и дълги светлини  

10  Задни светлини с LED-технология 

11 Резервно колело 

12 
Автоматично включване на фаровете с LED дневни светлини, функции "Coming home" и "Leaving 
home" 

13 Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно виждане 

14  Алуминиеви джанти 16" 

15 Асиметрично делима задна облегалка със заден подлакътник 

16 Асистент за спазване лентата на движение "Lane Assist" 
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17 Асистент за регулиране на дългите светлини "Light Assist" 

18  Асистент при потегляне по наклон  

19 Асферично странично огледало от страната на водача 

20 Две предни въздушни възглавници с възможност за деактивиране от страната на пасажера, 

21 въздушни възглавници тип "Завесни" и странични въздушни възглавници отпред 

22  Датчик за контрол на налягането в гумите  

23 Двузонален климатроник "Climatronic" с отделно регулиране на лява и дясна зона 

24  Ел. регулиране височината на фаровете  

25 Електромеханично сервоуправление на волана с променливо усилие в зависимост от скоростта 

26  Електронен имобилайзер  

27  Комфортни предни седалки  

28 Мултифункционален кожен волан с типтроник управление 

29  Преден подлакътник  

30  Предни и задни дискови спирачки  

31  Предни и задни електрически стъкла  

32  Проактивна защита на пътниците 

33  Дигитален радиоприемник DAB+  

34  Радио, мултифункционален капацитивен цветен 8"  сензорен дисплей, със сензори за близост 

35  Рейки на покрива, черни  

36  Сензор за дъжд  

37 Система за автоматичен контрол на дистанцията ACC включително скоростоограничител 

38 Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" 

39  Система за разпознаване на пешеходци  

40  Система за разпознаване на умората  

41 
Система за рекуперация на спирачната енергия в комбинация със старт-стоп функция на 
двигателя 

42 Система за самопаркиране "Park Assist" с вкл. парк-пилот, преден и заден 

43 Странични огледала в цвета на покрива, дръжки на вратите в цвета на автомобила 

44 Странични огледала с електрическа настройка, прибиране, отопление 

45 функция "Памет" и автоматично спускане на дясното външно огледало 

46  Термоизолационно челно стъкло  

47 Тонирани термоизолационни задно и странични стъкла 

48  Функция "Emergency call"  

49  Централно заключване с дистанционно управление  

50 Цвят металик * 

 
*Цветът на автомобилите за доставка ще бъде заявен от възложителя в поръчката за доставка. 
 
Към техническото предложение участникът прилага информация и/или документи, каталози, брошури 
и/или друга документация за предлаганите МПС, които да съдържат информация за характеристиките 
посочени в таблицата за техническата спецификация. 
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Приложение 1.3. Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към 
изпълнение на предмета на търга за обособена позиция № 3 
 

1.3.1. Техническа спецификация за нови неупотребявани автомобили от вид 1: 

а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, хечбек 

2 Вид гориво бензин 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 

4 Скоростна кутия 5-степенна механична + задна 

5 Еко стандарт Евро 6D 

6 Брой места 4+1 

7 Брой врати четири странични + една задна 

8 Задвижване предно (4х2) 

9 Обща дължина (мм) минимум 4050 

10 Обща широчина без страничните огледала (мм) минимум 1750 

11 Обща височина (мм) минимум 1400 

12 Багажно пространство зад втория ред седалки (л) минимум.280 

13 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 

14 Мощност на двигателя (кВт) минимум 45 

 
б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили от вид 1: 

 

№ Изискване 

1 Антиблокираща система на спирачките 

 2 Електронна система за подпомагане при екстремно спиране 

 3 Електронна система за динамичен контрол на траекторията 

 4 Електронна система за контрол на сцеплението 

 5 Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон 

 6 Система за следене на дистанция до движещия се отпред автомобил 

 7 Система за разпознаване на пътните знаци 

 8 Автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или инцидент 

 9 Асистент за спазване лента на движение 

 10 Активен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци и колоездачи 

 11 Предни фронтални въздушни възглавници 

 12 Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника отпред до водача 

 13 Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки 

 14 Стандартна резервна гума 

 15 Дистанционно централно заключване 

16 Система за следене на налягането в гумите 

17 Дневни LED светлини 

18 Тъмна текстилна тапицерия и текстилни стелки 

 19 15" стоманени джанти с тасове 

20 Дръжки на вратите в цвета на купето 

 21 4" дигитален инструментален панел 

 22 LED PURE VISION къси и дълги светлини 

 23 Задна делима седалка 60/40 с 3 подглавника 

 24 Индикатор за смяна на предавките 

 25 Предни електрически импулсни стъкла 

 26 Регулируем във височина и дълбочина волан 

 27 Автоматично активиране на фарове и чистачки 
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 28 Регулиране на седалката на водача по височина 

 29 Круиз контрол  

 30 Климатик 

 31 Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала 

 32 Радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB, AUX IN входове 

 33 Цвят металик * 

 
1.3.2. Техническа спецификация за нови неупотребявани автомобили от вид 2: 

 
а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, хечбек 

2 Вид гориво бензин 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 

4 Скоростна кутия 6-степенна механична + задна 

5 Еко стандарт Евро 6D 

6 Брой места 4+1 

7 Брой врати четири странични + една задна 

8 Задвижване предно (4х2) 

9 Обща дължина (мм) минимум 4050 

10 Обща широчина без страничните огледала (мм) минимум 1750 

11 Обща височина (мм) минимум 1400 

12 Багажно пространство зад втория ред седалки (л) минимум 280 

13 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 

14 Мощност на двигателя (кВт) минимум 65 

 
б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили от вид 2: 

 

№ Изискване 

1 Антиблокираща система на спирачките 

 2 Електронна система за подпомагане при екстремно спиране 

 3 Електронна система за динамичен контрол на траекторията 

 4 Електронна система за контрол на сцеплението 

 5 Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон 

 6 Система за следене на дистанция до движещия се отпред автомобил 

 7 Система за разпознаване на пътните знаци 

 8 Автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или инцидент 

 9 Асистент за спазване лента на движение 

 10 Активен спирачен асистент с разпознаване на пешеходци и колоездачи 

 11 Предни фронтални въздушни възглавници 

 12 Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника отпред до водача 

 13 Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки 

 14 Стандартна резервна гума 

 15 Дистанционно централно заключване 

16 Система за следене на налягането в гумите 

17 Дневни LED светлини 

18 Тъмна текстилна тапицерия и текстилни стелки 

 19 15" стоманени джанти с тасове "Iremia"  

20 Дръжки на вратите в цвета на купето 

 21 4" дигитален инструментален панел 

 22 LED PURE VISION къси и дълги светлини 
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 23 Задна делима седалка 60/40 с 3 подглавника 

 24 Индикатор за смяна на предавките 

 25 Предни електрически импулсни стъкла 

 26 Регулируем във височина и дълбочина волан 

 27 Автоматично активиране на фарове и чистачки 

 28 Регулиране на седалката на водача по височина 

 29 Круиз контрол 

 30 Климатик 

 31 Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала 

 32 
Цветен 7'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг),USB + AUX IN 
входове 

 33 Цвят металик * 

 
1.3.3. Техническа спецификация за нови неупотребявани автомобили от вид 3: 

 
а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, SUV 

2 Вид гориво бензин 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 

4 Скоростна кутия 6-степенна механична + задна 

5 Еко стандарт Евро 6D 

6 Брой места 4+1 

7 Брой врати четири странични + една задна 

8 Задвижване предно (4х2) 

9 Обща дължина (мм) минимум 4200 

10 Обща широчина без страничните огледала (мм) минимум 1750 

11 Обща височина (мм) минимум 1550 

12 Багажно пространство зад втория ред седалки (л) минимум 400 

13 Пътен просвет (мм) минимум 170 

14 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 

15 Мощност на двигателя (кВт) минимум 65 

 
б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили от вид 3: 
 

№ Изискване 

1 Антиблокираща система на спирачките 

 2 Електронна система за подпомагане при екстремно спиране 

 3 Електронна система за динамичен контрол на траекторията 

 4 Електронна система за контрол на сцеплението 

 5 Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон 

 6 Система за разпознаване на пътните знаци 

 7 Автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или инцидент 

 8 Круиз контрол 

 9 Автоматичен климатик (Климатроник) 

 10 Автоматично активиране на фарове и чистачки 

 11 Автоматично превключване на къси и дълги светлини 

 12 Електрохромно огледало за задно виждане 

 13 Заден паркинг сензор 

 14 Aвтоматична паркинг спирачка с функция Autohold 

 15 Отопление на предните седалки 
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16 Система за разпознаване на пътни знаци и предупреждение при шофиране с превишена скорост 

17 Активна система за предупреждение при напускане на лента на движение 

18 Активен спирачен асистент с разпознаване на пешоходци и колоездачи 

 19 Предни фронтални въздушни възглавници 

20 Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника отпред до водача 

 21 Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред седалки 

 22 Дистанционно централно заключване 

 23  "Свободни ръце" - безконтактно отключване/заключване и стартиране на автомобила 

 24 3 режима на шофиране: Sport, Eco и My Sense 

 25 Централна конзола с подлакътник 

 26 Система за следене на налягането в гумите 

 27 Дневни LED светлини отпред и отзад 

 28 17'' алуминиеви джанти 

 29 Маломерна резервна гума 

 30 Черен цвят на арматурното табло 

31 Комбинирана тапицерия с кожа и черен текстил 

32 Текстилни стелки 

33 Двуцветно купе и странични огледала в цвета на покрива, дръжки на вратите в цвета на купето 

34 Интериорно осветление с възможност за 8 различни цвята 

35 LED PURE VISION къси и дълги светлини 

 36 Регулируема по височина седалка за водача и пътника отпред 

37 Задна делима седалка 60/40 с 3 подглавника 

38 Индикатор за смяна на предавките 

 39 Предни и задни електрически импулсни стъкла 

 40 Автоматични къси светлини 

 41 Регулируем във височина и дълбочина волан 

42 Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала 

43 7'' дигитален инструментален панел 

44 
Мултимедийна навигационна система Easy Link с 7'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефония 
+ аудио стрийминг), Карта на Европа, USB + AUX IN входове с управление и от волана 

45 Цвят металик * 

 
*Цветът на автомобилите за доставка ще бъде заявен от възложителя в поръчката за доставка. 
 
Към техническото предложение участникът прилага информация и/или документи, каталози, брошури 
и/или друга документация за предлаганите МПС, които да съдържат информация за характеристиките 
посочени в таблицата за техническата спецификация. 
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Приложение 6. Образец на Оферта 

 

До „Елекрохолд България” ЕООД 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 
 

ОФЕРТА 

за участие в публичен търг с предмет:  

„Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификация“,  

референтен № CZD22-008 

 

1. Административни сведения. (Посочените данните са актуални към деня на подаване на 
офертата.) 

Идентификационни показатели Данни за участника 

Наименование на участника:  

ЕИК / БУЛСТАТ  

(или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен) 

 

Правно-организационна форма на участника, 
търговското дружество или обединения или 
друга правна форма: 

 

Седалище:  

- пощенски код, населено място:  

- ул. / бул. №, блок №, вход, етаж  

Адрес за кореспонденция:  

- пощенски код, населено място:  

- ул. / бул. №, блок №, вход, етаж  

Телефон №:  

Факс №:  

Интернет адрес:  

e-mail адрес:  

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, 
като се добавя необходимият брой полета) 

Лица, представляващи участника по 
учредителен акт:  

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 
 

Име и фамилия  

Име и фамилия  

Име и фамилия  

Участникът се представлява заедно или 
поотделно (невярното се зачертава) от следните 
лица: 
 

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

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

3. ............................................................... 

Данни за банковата сметка:  
Обслужваща банка: 
IBAN: 
BIC: 
Титуляр на сметката: 

 

 
2. Представителство в търга. Участникът посочва данни за лицето, което има право да подпише 

офертата и да го представлява в този търг. 
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Спецификация Данни попълнени от участника 

Лица с правомощия за водене на преговори (име, 
фамилия и длъжност): 

 

Телефон:  

Факс:  

e-mail:  

Лица с правомощия за подписване на договора 
(име, фамилия и длъжност): 

 

Телефон:  

Факс:  

e-mail:  

Оторизирани лица при изпълнение на договора 
(име, фамилия и длъжност): 

 

Телефон:  

Факс:  

e-mail:  

 

Уважаеми госпожи и господа, 

След като се запознах с условията от получената от Вас покана за участие в публичен търг с предмет 
„Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификация“, “, референтен № CZD22-
008, приемам изискванията и условията на възложителя, посочени в Поканата за участие. 
 
Декларирам, че ще участвам в търга за следните обособени позиции: 
Обособена позиция № …, с предмет: … 
Обособена позиция № …, с предмет: … 
Обособена позиция № …, с предмет: … 
(участникът изброява обособената/ите позиция/и, за която/които участва), 
 
за които представям технически и ценови предложения. 
 
Във връзка с посочените от възложителя критерии за допустимост, прилагам документ/и (в оригинал или 
заверено от участника копие), по т. 5 от Списъка на документите, като доказателство, че 
представляваният от мен участник е официален вносител / оторизиран дилър на оферираната/ите марка/и 
автомобили за обособената/те позиция/и, за която/които участва.  
 
Приемам условията в проекта на договор, приложен към поканата за участие и съм съгласен, ако бъда 
избран за изпълнител да изпълнявам клаузите на договора за определения в него срок. 
 
Запознат съм с условието на възложителя, че последният няма да разглежда предложения по проекта на 
договора направени от участниците в търга. 
 
Настоящата първоначална оферта и направените от нас предложения и поети ангажименти в хода на 
търга ще са валидни за срок от ____________ (но не по-малко от 180 календарните дни от крайната 
дата за подаване на офертите). Офертата и постигнатите договорености, в случай на преговори, ще са 
обвързващи за нас и те могат да бъдат приети във всеки един момент, преди изтичане на този срок. 
 
Документите, необходими за подписване на договор, ще представя в срок _____________ работни дни 
(посочете броя на дните, за които ще представите всички документи, но не повече от 10) след 
получаване на уведомление за сключване на договора. 
 
Информиран съм, че възложителят (включително чрез неговия помощен орган - назначената оценителна 
комисия за разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците) ще обработва и съхранява 
личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на настоящия търг, като 
за целта ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните ми данни, според действащата 
нормативна уредба. 
 
гр. _____________________________  дата _______________________ 
____________________________________________________________ 
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Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в 
общите документи се поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по 
регистрация) 
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Приложение 7. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата, чието наличие води до 

отстраняване на участника  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният /-ната/ ______________________________________________________, в качеството 

ми на _________________________________ (посочете длъжността) на 

_________________________________________ (посочете участника, когото представлявате), със 

седалище и адрес на управление: _____________________________________________________, 

вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по 

вписванията с ЕИК: ………… във връзка с обявения търг от „Електрохолд България“ ЕООД с предмет: 

_________________________________________________________, референтен № _______________. 
(наименование на търга) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Не ми е известно лицата, които представляват участника и членовете на неговите управителни и 

надзорни органи да: 

А) са осъждани с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, 

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

кодекс; 

Б) са осъждани с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по б. А), в друга държава 

членка на Европейския съюз или трета страна; 

 

2. Участникът, когото представлявам: 

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 участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

Б) няма никакви задължения към дружествата от групата на „Електрохолд“ в България (старо групата на 

ЧЕЗ в България), към момента на подаване на оферта, 

В) няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 

61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от 

Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен; 

Г) не е обявен е в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност, а в случай че участникът е 

чуждестранно лице – не се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен; 

Д) не е в процедура по ликвидация, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в 

подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен; 

Е) не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, 

а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобно положение, произтичащо от 

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; 

Ж) не е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в 

подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен; 

 

Информиран съм, че възложителят (включително чрез неговия помощен орган => назначената 
оценителна комисия за разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците) ще обработва и 
съхранява личните ми данни, посочени в настоящата декларация, за целите на провеждане на 
настоящият търг, като за целта ще предприеме всички необходими мерки за защита на личните ми данни, 
според действащата нормативна уредба. 

 

___________ / _______ година      Декларатор:     

 

 

Забележка: Попълва се от представляващия участника по закон или по пълномощие. 

Когато участникът е неперсонифицирано обединение от физически и/или юридически лица, настоящата 

декларация се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.  
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Приложение № 8.1  Образец на Техническо предложение за обособена позиция 1. 
 

До „Електрохолд България” ЕООД 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 
 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за участие в публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно 
спецификация“, референтен № CZD22-008 

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 1“ 
 

 
 
От участник: _____________________________________________________________________________,  

представляван от: ________________________________________________________________________, 

в качеството му на _________________________________________________________________________ 

 
 
Уважаеми госпожи и господа, 
 
Декларирам, че ще изпълним предмета на търга в съответствие с техническата спецификация на 
възложителя от документ „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към 
изпълнение на предмета на търга“, изискванията и условията описани в проекта на договор и 
приложенията към него. 
 
Декларираме, че предложеното от нас МПС отговаря на изисквания на възложителя от Техническата 
спецификация за Обособена позиция № 1. „Доставка на нови неупотребявани автомобили 1“, 
отговарят на изисквания за оборудване, сроковете и обхват на гаранцията на МПС. 
 
Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител доставяните от нас МПС ще са фабрично нови,  
неупотребявани, ще са напълно окомплектовани и готови за експлоатация, и отговарят на следните 
технически изискванията на Възложителя: 
 
1. Техническа спецификация за нови неупотребявани автомобили: 
 

Марка: попълва се от участника 

Модел: попълва се от участника 

Производител: попълва се от участника 

Страна на произход: попълва се от участника 

 
а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 
Гарантирано 

предложение от 
участника 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, SUV попълва се от участника 

2 Вид гориво бензин попълва се от участника 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 попълва се от участника 

4 Скоростна кутия 6-степенна механична + задна попълва се от участника 

5 Еко стандарт Евро 6D попълва се от участника 

6 Брой места 4+1 попълва се от участника 

7 Брой врати четири странични + една задна попълва се от участника 

8 Задвижване предно (4х2) попълва се от участника 

9 Обща дължина (мм) минимум 4200 попълва се от участника 

10 
Обща широчина без страничните 
огледала (мм) 

минимум 1750 
попълва се от участника 

11 Обща височина (мм) минимум 1550 попълва се от участника 

12 
Багажно пространство зад втория 
ред седалки (л) 

минимум 400 
попълва се от участника 
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13 Пътен просвет (мм) минимум 170 попълва се от участника 

14 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 попълва се от участника 

15 Мощност на двигателя (кВт) минимум 65 попълва се от участника 

 
б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили: 

№ Изискване Потвърждение от участника 

1 Антиблокираща система на спирачките участникът да потвърди 

2 Електронна система за подпомагане при екстремно спиране участникът да потвърди 

3 Електронна система за динамичен контрол на траекторията участникът да потвърди 

4 Електронна система за контрол на сцеплението участникът да потвърди 

5 Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон участникът да потвърди 

6 
Автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или 
инцидент 

участникът да потвърди 

7 
Активен спирачен асистент с разпознаване на пешоходци и 
колоездачи 

участникът да потвърди 

8 Круиз контрол участникът да потвърди 

9 Климатик участникът да потвърди 

10 Предни фронтални въздушни възглавници участникът да потвърди 

11 
Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника 
отпред до водача 

участникът да потвърди 

12 
Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри 
ред седалки 

участникът да потвърди 

13 Дистанционно централно заключване участникът да потвърди 

14 Система за следене на налягането в гумите участникът да потвърди 

15 Дневни LED светлини отпред и отзад участникът да потвърди 

16 16" стоманени джанти с тасове участникът да потвърди 

17 Маломерна резервна гума участникът да потвърди 

18 Черен цвят на арматурното табло участникът да потвърди 

19 Текстилни стелки участникът да потвърди 

20 LED PURE VISION къси и дълги светлини участникът да потвърди 

21 Регулируема по височина седалка за водача и пътника отпред участникът да потвърди 

22 Задна делима седалка 60/40 с 3 подглавника участникът да потвърди 

23 Индикатор за смяна на предавките участникът да потвърди 

24 Предни и задни електрически импулсни стъкла участникът да потвърди 

25 Автоматични къси светлини участникът да потвърди 

26 Регулируем във височина и дълбочина волан участникът да потвърди 

27 4,2" дигитален инструментален панел участникът да потвърди 

28 
Цветен 7'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефония + 
аудио стрийминг),USB + AUX IN входове с управление от 
волана 

участникът да потвърди 

29 Цвят металик участникът да потвърди 

 
 
Приемаме, цветът на автомобилите за доставка да бъде заявен от възложителя в поръчката за доставка. 
 
Предлагаме следните сроковете и обхват на гаранцията за МПС за Обособена позиция № 1 както 
следва: 

1) Стандартната гаранция измерена във време е ………….. месеца (съгласно посоченото от 
производителя на МПС) и стандартната гаранция измерена в пробег е  ……………… км (посочва се 
определената от производителя) след датата посочена в приемо-предавателния протокол, 
подписан при доставката (което събитие настъпи първо по време).  
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2) При поява на материални и производствени дефекти в срока на стандартната гаранция на МПС 
ще бъдат отремонтирани или сменени безплатно всички дефектирали детайли по МПС, обект на 
гаранционните условия.  

3) Приемаме дейностите по репатриране на дефектирало МПС в гаранция да са за сметка на 
Изпълнителя. 

4) Гаранцията на покритията на боядисаните повърхности е ……… (съгласно посоченото от 
производителя на МПС), независимо от пробега, след датата посочена в приемо-предавателния 
протокол, подписан при доставката. В случай, че се констатира корозия по видимите боядисани 
повърхности за периода на гаранцията за покритията ще бъдат ремонтирани или сменени 
безплатно всички дефектирали детайли по МПС, обект на гаранционните условия.  

5) Гаранция срещу корозия по каросерията (корозия по металните и конструктивни елементи) 
е…………. (съгласно посоченото от производителя на МПС), независимо от пробега, след датата 
посочена в приемо-предавателния протокол, подписан при доставката. В случай, че се констатира 
корозия по металните и конструктивни елементи ще бъдат ремонтирани или сменени безплатно 
всички дефектирали детайли по МПС, обект на гаранционните условия.  

 
Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на търга: 

1) Срокът за доставка и предаване на заявена поръчка за доставка (месеци, цяло число) е … (не 
повече от 9 месеца), считано от датата на изпращане на поръчката за доставка. 
2) Фактическото предаване на МПС при доставката ще се документира със съставяне на приемо-
предавателен протокол. 
3) Всяко доставено МПС ще е придружено със ръководство за експлоатация на български език, 
сервизна книжка и документи за гаранция. 
4)  Задължаваме се за срока на стандартната гаранция на доставените МПС да извършваме 
техническото им обслужване, като за гаранционното обслужване и техническата поддръжка ще се 
ползват услугите на оторизирани от производителя на оферираните от нас марки МПС сервизни 
бази. 
5) Задължаваме се да дадем подробни инструкции, относно задълженията на Възложителя, като 
собственик, за поддръжката и сервиза на МПС.  
 

Приложения към техническото предложение са информация и/или документи, каталози, брошури 
и/или друга документация за предлаганите МПС, които да съдържат информация за характеристиките 
посочени в таблицата за техническата спецификация. 

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 

2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, информиран съм, че 

Възложителят (включително чрез неговия помощен орган => назначената оценителна комисия за 

разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците) ще обработва личните данни, включени 

в настоящото Техническо предложението, за целите на провеждане на търга в съответствие с 

изискванията на приложимата нормативна уредба. 

 

 

 

гр. _____________________________  дата _______________________ 

 

________________________________________________ 

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се 

поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация) 
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Приложение № 8.2  Образец на Техническо предложение за обособена позиция 2. 
 

До „Електрохолд България” ЕООД 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 
 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за участие в публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно 
спецификация“, референтен № CZD22-008 

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 2“ 
  

 
 
От участник: _____________________________________________________________________________,  

представляван от: ________________________________________________________________________, 

в качеството му на _________________________________________________________________________ 

 
 
Уважаеми госпожи и господа, 
 
Декларирам, че ще изпълним предмета на търга в съответствие с техническата спецификация на 
възложителя от документ „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към 
изпълнение на предмета на търга“, изискванията и условията описани в проекта на договор и 
приложенията към него. 
 
Декларираме, че предложеното от нас МПС отговаря на изисквания на възложителя от Техническата 
спецификация за Обособена позиция № 2. „Доставка на нови неупотребявани автомобили 2“, 
отговарят на изисквания за оборудване, сроковете и обхват на гаранцията на МПС. 
 
Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител доставяните от нас МПС ще са фабрично нови,  
неупотребявани, ще са напълно окомплектовани и готови за експлоатация, и отговарят на следните 
технически изискванията на Възложителя: 
 
1. Техническа спецификация за нови неупотребявани автомобили вид 1: 
 

Марка: попълва се от участника 

Модел: попълва се от участника 

Производител: попълва се от участника 

Страна на произход: попълва се от участника 

 
а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 
Гарантирано 

предложение на 
участника 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, хечбек попълва се от участника 

2 Вид гориво бензин попълва се от участника 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 попълва се от участника 

4 Скоростна кутия 
5-степенна механична + 

задна 
попълва се от участника 

5 Еко стандарт евро 6 попълва се от участника 

6 Брой места 4+1 попълва се от участника 

7 Брой врати 
четири странични + една 

задна 
попълва се от участника 

8 Задвижване предно (4х2) попълва се от участника 

9 Обща дължина (мм) минимум 4050 попълва се от участника 

10 
Обща широчина без страничните 
огледала (мм) 

минимум 1750 попълва се от участника 

11 Обща височина (мм) минимум 1450 попълва се от участника 
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12 
Багажно пространство зад втория 
ред седалки (л) 

минимум 350 попълва се от участника 

13 Пътен просвет (мм) минимум 145 попълва се от участника 

14 Междуосие (мм) минимум 2550 попълва се от участника 

15 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 попълва се от участника 

16 Мощност на двигателя (кВт) минимум 70 попълва се от участника 

 
б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили вид 1: 

№ Изискване 
Потвърждение от 

участника 

1 

Дигитален кокпийт 10" - многоцветен, мултифункционален 
дисплей с възможност за избор на различни информационни 
профили, изобразяване на информация за асистиращите 
системи, както и картата на навигацията 

участникът да потвърди 

2 Възможност за активация на функция за навигация участникът да потвърди 

3 App-Connect Wireless  участникът да потвърди 

4 Камера при движение на заден ход участникът да потвърди 

5 
2 USB-входа тип C отпред и две USB-букси за зареждане в 
задната част на средната конзола  

участникът да потвърди 

6 
 ESP - Електронна стабилизираща програма, вкл. 
ABS/ASR/EDS/MSR 

участникът да потвърди 

7 
LED-фарове с дневни светлини с LED технология, задни светлини 
с LED-технология    

участникът да потвърди 

8 
Автоматично включване на фаровете с механична функция 
"Coming home" и автоматична функция "Leaving home" 

участникът да потвърди 

9 Алуминиеви джанти 15"   участникът да потвърди 

10 Асиметрично делима задна облегалка участникът да потвърди 

11 Асистент за спазване лентата на движение "Lane Assist" участникът да потвърди 

12 Асистент при потегляне по наклон  участникът да потвърди 

13 Асферично странично огледало от страната на водача участникът да потвърди 

14 
Брони, странични огледала и дръжки на вратите в цвета на 
автомобила 

участникът да потвърди 

15 
Две предни въздушни възглавници с възможност за деактивиране 
от страната на водача 

участникът да потвърди 

16 
Въздушни възглавници тип "Завесни", странични въздушни 
възглавници, отпред вкл. централна въздушна възглавница 

участникът да потвърди 

17 Датчик за контрол на налягането в гумите  участникът да потвърди 

18 Дигитален радиоприемник DAB+  участникът да потвърди 

19 Система за разпознаване на пешеходци и коловздачи участникът да потвърди 

20 Ел. регулиране височината на фаровете  участникът да потвърди 

21 Електронен имобилайзер  участникът да потвърди 

22 Климатична инсталация  участникът да потвърди 

23 Мултифункционален кожен волан  участникът да потвърди 

24 Подготовка за автотелефон (Hands free set) участникът да потвърди 

25 
Преден подлакътник с отделение за предмети, регулируем по 
дължина 

участникът да потвърди 

26 Предни и задни електрически стъкла  участникът да потвърди 

27 
 Радио, мултифункционален капацитивен цветен 8" сензорен 
дисплей, със сензори за близост 

участникът да потвърди 

28 Регулиране на предните седалки по височина  участникът да потвърди 

29 Регулируем волан в дълбочина и височина  участникът да потвърди 

30 Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" участникът да потвърди 

31 Система за разпознаване на умората  участникът да потвърди 

32 
Система за рекуперация на спирачната енергия в комбинация със 
старт-стоп функция на двигателя 

участникът да потвърди 

33 Стандартно резервно колело участникът да потвърди 
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34 
Странични огледала с електрическа настройка и отопление, 
електрическо прибиране на страничните огледала с автоматично 
спускане на дясно външно огледало 

участникът да потвърди 

35 Тонирани термоизолационни стъкла участникът да потвърди 

36 Фарове за мъгла с допълнително осветление в завой участникът да потвърди 

37 Функция "Emergency call"  участникът да потвърди 

38 Централно заключване с дистанционно управление  участникът да потвърди 

39 Цвят металик * участникът да потвърди 

 

2. Техническа спецификация на нови неупотребявани автомобили вид 2: 

Марка: попълва се от участника 

Модел: попълва се от участника 

Производител: попълва се от участника 

Страна на произход: попълва се от участника 

 

а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 
Гарантирано 

предложение от 
участника 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, SUV попълва се от участника 

2 Вид гориво бензин попълва се от участника 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 попълва се от участника 

4 Скоростна кутия 6-степенна механична + задна попълва се от участника 

5 Еко стандарт евро 6 попълва се от участника 

6 Брой места 4+1 попълва се от участника 

7 
Брой врати 

четири странични + една 
задна 

попълва се от участника 

8 Задвижване предно (4х2) попълва се от участника 

9 Обща дължина (мм) минимум 4200 попълва се от участника 

10 
Обща широчина без страничните 
огледала (мм) минимум 1750 

попълва се от участника 

11 Обща височина (мм) минимум 1550 попълва се от участника 

12 
Багажно пространство зад втория 
ред седалки (л) минимум 450 

попълва се от участника 

13 Пътен просвет (мм) минимум 185 попълва се от участника 

14 Междуосие (мм) минимум 2550 попълва се от участника 

15 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 попълва се от участника 

16 Мощност на двигателя (кВт) минимум 80 попълва се от участника 

 

б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили вид 2: 

№ Изискване 
Потвърждение от 

участника 

1 App-Connect Wireless  участникът да потвърди 

2 
Отопление на предните седалки; Отопляеми дюзи на предното 
стъкло 

участникът да потвърди 

3 Камера при движение на заден ход участникът да потвърди 

4 
Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно 
виждане 

участникът да потвърди 

5 Сензор за дъжд участникът да потвърди 

6 Парк-пилот преден и заден с акустичен сигнал участникът да потвърди 

7 Възможност за активация на функция за навигация участникът да потвърди 

8 
2 USB-входа от тип C отпред, 2 USB-C-букси за зареждане на 
средната конзола отзад 

участникът да потвърди 
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9 
 ESP - Електронна стабилизираща програма, вкл. 
ABS/ASR/EDS/MSR 

участникът да потвърди 

10  Алуминиеви джанти 16"  участникът да потвърди 

11  Асистент за спазване лентата на движение "Lane Assist" участникът да потвърди 

12  Асистент при потегляне по наклон  участникът да потвърди 

13  Асферично странично огледало от страната на водача участникът да потвърди 

14  Въздушни възглавници за предните места участникът да потвърди 

15 
 Въздушни възглавници тип "Завесни", странични въздушни 
възглавници отпред 

участникът да потвърди 

16  Датчик за контрол на налягането в гумите  участникът да потвърди 

17  Дигитален радиоприемник DAB+  участникът да потвърди 

18  Допълнителни мерки за защита на пешеходци и колоездачи участникът да потвърди 

19  Ел. регулиране височината на фаровете  участникът да потвърди 

20  Електронен имобилайзер  участникът да потвърди 

21  Задни светлини с LED-технология  участникът да потвърди 

22  Автоматична климатична инсталация - "климатроник" участникът да потвърди 

23  Мултифункционален дисплей "Plus"  участникът да потвърди 

24  Мултифункционален кожен волан  участникът да потвърди 

25  Подготовка за автотелефон (Hands free set) участникът да потвърди 

26 
 Преден подлакътник, регулируем по дължина, с две USB-букси 
за зареждане в задната част 

участникът да потвърди 

27 Предни и задни дискови спирачки  участникът да потвърди 

28 Предни и задни електрически стъкла  участникът да потвърди 

29 Предни халогенни фарове  участникът да потвърди 

30 
Радио, мултифункционален капацитивен цветен 8" сензорен 
дисплей, със сензори за близост 

участникът да потвърди 

31 Резервно колело участникът да потвърди 

32 Рейки на покрива  участникът да потвърди 

33 
Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" 
с вкл. функция за аварийно спиране в градски условия "City 
Emergency Brake" 

участникът да потвърди 

34 
Система за рекуперация на спирачната енергия в комбинация 
със старт-стоп функция на двигателя 

участникът да потвърди 

35 Странични огледала и дръжки на вратите в цвета на автомобила участникът да потвърди 

36 
Странични огледала с електрическа настройка и отопление, 
прибиране и автоматично спускане на дясното външно огледало 

участникът да потвърди 

37 Термоизолационно челно стъкло  участникът да потвърди 

38 Тонирани термоизолационни задно и странични стъкла участникът да потвърди 

39 
Дневни светлини, автоматично включване на фаровете с 
механична функция "Coming home" и автоматична функция 
"Leaving home" 

участникът да потвърди 

40 Функция "Emergency call"  участникът да потвърди 

41 Централно заключване с дистанционно управление участникът да потвърди 

42 Цвят металик * участникът да потвърди 

 
3. Техническа спецификация на нови неупотребявани автомобили вид 3: 

Марка: попълва се от участника 

Модел: попълва се от участника 

Производител: попълва се от участника 

Страна на произход: попълва се от участника 

 

а) технически характеристики: 
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№ Технически характеристики Минимални изисквания 
Гарантирано 

предложение на 
участника 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, SUV попълва се от участника 

2 Вид гориво бензин попълва се от участника 

3 Брой цилиндри на двигателя 3 попълва се от участника 

4 
Скоростна кутия 

7-степенна автоматична + 
задна 

попълва се от участника 

5 Еко стандарт евро 6 попълва се от участника 

6 Брой места 4+1 попълва се от участника 

7 
Брой врати 

четири странични + една 
задна 

попълва се от участника 

8 Задвижване предно (4х2) попълва се от участника 

9 Обща дължина (мм) минимум 4200 попълва се от участника 

10 
Обща широчина без страничните 
огледала (мм) минимум 1750 

попълва се от участника 

11 Обща височина (мм) минимум 1550 попълва се от участника 

12 
Багажно пространство зад втория 
ред седалки (л) минимум 450 

попълва се от участника 

13 Пътен просвет (мм) минимум 185 попълва се от участника 

14 Междуосие (мм) минимум 2550 попълва се от участника 

15 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 попълва се от участника 

16 Мощност на двигателя (кВт) минимум 80 попълва се от участника 

 

б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили вид 3: 

№ Изискване 
Потвърждение от 

участника 

1 App-Connect Wireless  участникът да потвърди 

2 
Отопление на предните седалки; Отопляеми дюзи на предното 
стъкло 

участникът да потвърди 

3 Камера при движение на заден ход участникът да потвърди 

4 
Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно 
виждане 

участникът да потвърди 

5 Сензор за дъжд участникът да потвърди 

6 Парк-пилот преден и заден с акустичен сигнал участникът да потвърди 

7 Възможност за активация на функция за навигация участникът да потвърди 

8 
 2 USB-входа от тип C отпред, 2 USB-C-букси за зареждане на 
средната конзола отзад 

участникът да потвърди 

9 
 ESP - Електронна стабилизираща програма, вкл. 
ABS/ASR/EDS/MSR 

участникът да потвърди 

10  Алуминиеви джанти 6Jx16  участникът да потвърди 

11  Асистент за спазване лентата на движение "Lane Assist" участникът да потвърди 

12  Асистент при потегляне по наклон  участникът да потвърди 

13  Асферично странично огледало от страната на водача участникът да потвърди 

14  Въздушни възглавници за предните места участникът да потвърди 

15 
 Въздушни възглавници тип "Завесни", странични въздушни 
възглавници отпред 

участникът да потвърди 

16  Датчик за контрол на налягането в гумите  участникът да потвърди 

17  Дигитален радиоприемник DAB+  участникът да потвърди 

18  Допълнителни мерки за защита на пешеходци и колоездачи участникът да потвърди 

19  Ел. регулиране височината на фаровете  участникът да потвърди 

20  Електронен имобилайзер  участникът да потвърди 

21  Задни светлини с LED-технология  участникът да потвърди 
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22  Автоматична климатична инсталация - "климатроник" участникът да потвърди 

23  Мултифункционален дисплей "Plus"  участникът да потвърди 

24  Мултифункционален кожен волан  участникът да потвърди 

25  Подготовка за автотелефон (Hands free set) участникът да потвърди 

26 
 Преден подлакътник, регулируем по дължина, с две USB-букси за 
зареждане в задната част 

участникът да потвърди 

27  Предни и задни дискови спирачки  участникът да потвърди 

28  Предни и задни електрически стъкла  участникът да потвърди 

29  Предни халогенни фарове  участникът да потвърди 

30 
 Радио, мултифункционален капацитивен цветен 8" сензорен 
дисплей, със сензори за близост 

участникът да потвърди 

31  Резервно колело участникът да потвърди 

32  Рейки на покрива, черни  участникът да потвърди 

33  Сенници с вградени огледала  участникът да потвърди 

34 
 Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front Assist" 
с вкл. функция за аварийно спиране в градски условия „City 
Emergency Brake" 

участникът да потвърди 

35 
 Система за рекуперация на спирачната енергия в комбинация със 
старт-стоп функция на двигателя 

участникът да потвърди 

36  Странични огледала и дръжки на вратите в цвета на автомобила участникът да потвърди 

37 
 Странични огледала с електрическа настройка и отопление, 
прибиране и автоматично спускане на дясното външно огледало 

участникът да потвърди 

38  Термоизолационно челно стъкло  участникът да потвърди 

39  Тонирани термоизолационни задно и странични стъкла участникът да потвърди 

40 
Дневни светлини, автоматично включване на фаровете с 
механична функция "Coming home" и автоматична функция 
"Leaving home" 

участникът да потвърди 

41  Функция "Emergency call"  участникът да потвърди 

42  Централно заключване с дистанционно управление участникът да потвърди 

43 Цвят металик * участникът да потвърди 

 

4. Техническа спецификация на нови неупотребявани автомобили вид 4: 

Марка: попълва се от участника 

Модел: попълва се от участника 

Производител: попълва се от участника 

Страна на произход: попълва се от участника 

 

а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 
Гарантирано предложение 

на участника 

1 Вид автомобил лек автомобил М1, SUV попълва се от участника 

2 Вид гориво бензин попълва се от участника 

3 Брой цилиндри на двигателя 4 попълва се от участника 

4 Скоростна кутия  7-степенна  автоматична попълва се от участника 

5 Еко стандарт евро 6 попълва се от участника 

6 Брой места 4+1 попълва се от участника 

7 
Брой врати 

четири странични + една 
задна 

попълва се от участника 

8 Задвижване предно (4х2) попълва се от участника 

9 Обща дължина (мм) минимум 4250 попълва се от участника 

10 
Обща широчина без 
страничните огледала (мм) минимум 1800 

попълва се от участника 
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11 Обща височина (мм) минимум 1550 попълва се от участника 

12 
Багажно пространство зад 
втория ред седалки (л) минимум 440 

попълва се от участника 

13 Пътен просвет (мм) минимум 170 попълва се от участника 

14 Междуосие (мм) минимум 2550 попълва се от участника 

15 Обем на двигателя (куб.см) минимум 1450 попълва се от участника 

16 Мощност на двигателя (кВт) минимум 110 попълва се от участника 

 

б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили вид 4: 

№ Изискване 
Потвърждение от 

участника 

1 App-Connect Wireless  участникът да потвърди 

2 Възможност за активация на функция за навигация участникът да потвърди 

3 
Отопление на предните седалки; Отопляеми дюзи на предното 
стъкло 

участникът да потвърди 

4 Камера при движение на заден ход участникът да потвърди 

5 
2 USB-входа тип C отпред и две букси за зареждане в задната 
част на средната конзола 

участникът да потвърди 

6 
Digital Cockpit 8"- многоцветен мултифункционален диплей с 
възможност за избор на различни информационни профили 

участникът да потвърди 

7 EPB - електронна ръчна спирачка с функция "Auto hold" участникът да потвърди 

8 
 ESP - Електронна стабилизираща програма, вкл. 
ABS/ASR/EDS/MSR 

участникът да потвърди 

9  LED-фарове за къси и дълги светлини  участникът да потвърди 

10  Задни светлини с LED-технология участникът да потвърди 

11 Резервно колело участникът да потвърди 

12 
Автоматично включване на фаровете с LED дневни светлини, 
функции "Coming home" и "Leaving home" 

участникът да потвърди 

13 
Автоматично затъмняване на вътрешното огледало за обратно 
виждане 

участникът да потвърди 

14  Алуминиеви джанти 16" участникът да потвърди 

15 Асиметрично делима задна облегалка със заден подлакътник участникът да потвърди 

16 Асистент за спазване лентата на движение "Lane Assist" участникът да потвърди 

17 Асистент за регулиране на дългите светлини "Light Assist" участникът да потвърди 

18  Асистент при потегляне по наклон  участникът да потвърди 

19 Асферично странично огледало от страната на водача участникът да потвърди 

20 
Две предни въздушни възглавници с възможност за 
деактивиране от страната на пасажера, 

участникът да потвърди 

21 
въздушни възглавници тип "Завесни" и странични въздушни 
възглавници отпред 

участникът да потвърди 

22  Датчик за контрол на налягането в гумите  участникът да потвърди 

23 
Двузонален климатроник "Climatronic" с отделно регулиране на 
лява и дясна зона 

участникът да потвърди 

24  Ел. регулиране височината на фаровете  участникът да потвърди 

25 
Електромеханично сервоуправление на волана с променливо 
усилие в зависимост от скоростта 

участникът да потвърди 

26  Електронен имобилайзер  участникът да потвърди 

27  Комфортни предни седалки  участникът да потвърди 

28 Мултифункционален кожен волан с типтроник управление участникът да потвърди 

29  Преден подлакътник  участникът да потвърди 

30  Предни и задни дискови спирачки  участникът да потвърди 

31  Предни и задни електрически стъкла  участникът да потвърди 

32  Проактивна защита на пътниците участникът да потвърди 

33  Дигитален радиоприемник DAB+  участникът да потвърди 

34 
 Радио, мултифункционален капацитивен цветен 8"  сензорен 
дисплей, със сензори за близост 

участникът да потвърди 

35  Рейки на покрива, черни  участникът да потвърди 
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36  Сензор за дъжд  участникът да потвърди 

37 
Система за автоматичен контрол на дистанцията ACC 
включително скоростоограничител 

участникът да потвърди 

38 
Система за наблюдение на зоната пред автомобила "Front 
Assist" 

участникът да потвърди 

39  Система за разпознаване на пешеходци  участникът да потвърди 

40  Система за разпознаване на умората  участникът да потвърди 

41 
Система за рекуперация на спирачната енергия в комбинация 
със старт-стоп функция на двигателя 

участникът да потвърди 

42 
Система за самопаркиране "Park Assist" с вкл. парк-пилот, 
преден и заден 

участникът да потвърди 

43 
Странични огледала в цвета на покрива, дръжки на вратите в 
цвета на автомобила 

участникът да потвърди 

44 
Странични огледала с електрическа настройка, прибиране, 
отопление 

участникът да потвърди 

45 
функция "Памет" и автоматично спускане на дясното външно 
огледало 

участникът да потвърди 

46  Термоизолационно челно стъкло  участникът да потвърди 

47 Тонирани термоизолационни задно и странични стъкла участникът да потвърди 

48  Функция "Emergency call"  участникът да потвърди 

49  Централно заключване с дистанционно управление  участникът да потвърди 

50 Цвят металик * участникът да потвърди 

 
Приемаме, цветът на автомобилите за доставка да бъде заявен от възложителя в поръчката за доставка. 
 
Предлагаме следните сроковете и обхват на гаранцията за МПС за Обособена позиция № 2 както 
следва: 

1) Стандартната гаранция измерена във време е ………….. месеца (съгласно посоченото от 
производителя на МПС) и стандартната гаранция измерена в пробег е  ……………… км (посочва се 
определената от производителя) след датата посочена в приемо-предавателния протокол, 
подписан при доставката (което събитие настъпи първо по време).  
2) При поява на материални и производствени дефекти в срока на стандартната гаранция на МПС 
ще бъдат отремонтирани или сменени безплатно всички дефектирали детайли по МПС, обект на 
гаранционните условия.  
3) Приемаме дейностите по репатриране на дефектирало МПС в гаранция да са за сметка на 
Изпълнителя. 
4) Гаранцията на покритията на боядисаните повърхности е ……… (съгласно посоченото от 
производителя на МПС), независимо от пробега, след датата посочена в приемо-предавателния 
протокол, подписан при доставката. В случай, че се констатира корозия по видимите боядисани 
повърхности за периода на гаранцията за покритията ще бъдат ремонтирани или смени безплатно 
всички дефектирали детайли по МПС, обект на гаранционните условия.  
5) Гаранция срещу корозия по каросерията (корозия по металните и конструктивни елементи) 
е…………. (съгласно посоченото от производителя на МПС), независимо от пробега, след датата 
посочена в приемо-предавателния протокол, подписан при доставката. В случай, че се констатира 
корозия по металните и конструктивни елементи ще бъдат ремонтирани или сменени безплатно 
всички дефектирали детайли по МПС, обект на гаранционните условия.  

 
Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на търга: 

1) Срокът за доставка и предаване на заявена поръчка за доставка (месеци, цяло число) е …… (не 
повече от 9 месеца), считано от датата на изпращане на поръчката за доставка. 
2) Фактическото предаване на МПС при доставката ще се документира със съставяне на приемо-
предавателен протокол. 
3) Всяко доставено МПС ще е придружено със ръководство за експлоатация на български език, 
сервизна книжка и документи за гаранция. 
4)  Задължаваме се за срока на стандартната гаранция на доставените МПС да извършваме 
техническото им обслужване, като за гаранционното обслужване и техническата поддръжка ще се 
ползват услугите на оторизирани от производителя на оферираните от нас марки МПС сервизни 
бази. 
5) Задължаваме се да дадем подробни инструкции, относно задълженията на Възложителя, като 
собственик, за поддръжката и сервиза на МПС.  
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Приложения към техническото предложение са информация и/или документи, каталози, брошури 
и/или друга документация за предлаганите МПС, които да съдържат информация за характеристиките 
посочени в таблицата за техническата спецификация. 

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 

2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, информиран съм, че 

Възложителят (включително чрез неговия помощен орган => назначената оценителна комисия за 

разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците) ще обработва личните данни, включени 

в настоящото Техническо предложението, за целите на провеждане на търга в съответствие с 

изискванията на приложимата нормативна уредба. 

 

 

 

гр. _____________________________  дата _______________________ 

 

________________________________________________ 

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се 

поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация) 
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Приложение № 8.3  Образец на Техническо предложение за обособена позиция 3. 
 

До „Електрохолд България” ЕООД 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 
 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за участие в публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно 
спецификация“, референтен № CZD22-008 

Обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 3“  
 

 
 
От участник: _____________________________________________________________________________,  

представляван от: ________________________________________________________________________, 

в качеството му на _________________________________________________________________________ 

 
 
Уважаеми госпожи и господа, 
 
Декларирам, че ще изпълним предмета на търга в съответствие с техническата спецификация на 
възложителя от документ „Техническа спецификация. Изисквания и условия на възложителя към 
изпълнение на предмета на търга“, изискванията и условията описани в проекта на договор и 
приложенията към него. 
 
Декларираме, че предложеното от нас МПС отговаря на изисквания на възложителя от Техническата 
спецификация за Обособена позиция № 3: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 3“ 
отговарят на изисквания за оборудване, сроковете и обхват на гаранцията на МПС. 
 
Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител доставяните от нас МПС ще са фабрично нови,  
неупотребявани, ще са напълно окомплектовани и готови за експлоатация, и отговарят на следните 
технически изискванията на Възложителя: 
 
1. Техническа спецификация за нови неупотребявани автомобили от вид 1: 

Марка: попълва се от участника 

Модел: попълва се от участника 

Производител: попълва се от участника 

Страна на произход: попълва се от участника 

 
а) технически характеристики: 
 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 
Гарантирано предложение 

от участника 

1.1 Вид автомобил лек автомобил М1, хечбек попълва се от участника 

1.2 Вид гориво бензин попълва се от участника 

1.3 Брой цилиндри на двигателя 3 попълва се от участника 

1.4 Скоростна кутия 
5-степенна механична + 

задна 
попълва се от участника 

1.5 Еко стандарт Евро 6D попълва се от участника 

1.6 Брой места 4+1 попълва се от участника 

1.7 Брой врати 
четири странични + една 

задна 
попълва се от участника 

1.8 Задвижване предно (4х2) попълва се от участника 

1.9 Обща дължина (мм) минимум 4050 попълва се от участника 

1.10 
Обща широчина без страничните 
огледала (мм) 

минимум 1750 попълва се от участника 

1.11 Обща височина (мм) минимум 1400 попълва се от участника 
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1.12 
Багажно пространство зад втория 
ред седалки (л) 

минимум.280 попълва се от участника 

1.13 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 попълва се от участника 

1.14 Мощност на двигателя (кВт) минимум 45 попълва се от участника 

 
б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили от вид 1: 
 

№ Изискване Потвърждение от участника 

1 Антиблокираща система на спирачките участникът да потвърди 

 2 Електронна система за подпомагане при екстремно спиране участникът да потвърди 

 3 Електронна система за динамичен контрол на траекторията участникът да потвърди 

 4 Електронна система за контрол на сцеплението участникът да потвърди 

 5 Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон участникът да потвърди 

 6 
Система за следене на дистанция до движещия се отпред 
автомобил 

участникът да потвърди 

 7 Система за разпознаване на пътните знаци участникът да потвърди 

 8 
Автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или 
инцидент 

участникът да потвърди 

 9 Асистент за спазване лента на движение участникът да потвърди 

 10 
Активен спирачен асистент с разпознаване на пешоходци и 
колоездачи 

участникът да потвърди 

 11 Предни фронтални въздушни възглавници участникът да потвърди 

 12 
Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника 
отпред до водача 

участникът да потвърди 

 13 
Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред 
седалки 

участникът да потвърди 

 14 Стандартна резервна гума участникът да потвърди 

 15 Дистанционно централно заключване участникът да потвърди 

16 Система за следене на налягането в гумите участникът да потвърди 

17 Дневни LED светлини участникът да потвърди 

18 Тъмна текстилна тапицерия и текстилни стелки участникът да потвърди 

 19 15" стоманени джанти с тасове участникът да потвърди 

20 Дръжки на вратите в цвета на купето участникът да потвърди 

 21 4" дигитален инструментален панел участникът да потвърди 

 22 LED PURE VISION къси и дълги светлини участникът да потвърди 

 23 Задна делима седалка 60/40 с 3 подглавника участникът да потвърди 

 24 Индикатор за смяна на предавките участникът да потвърди 

 25 Предни електрически импулсни стъкла участникът да потвърди 

 26 Регулируем във височина и дълбочина волан участникът да потвърди 

 27 Автоматично активиране на фарове и чистачки участникът да потвърди 

 28 Регулиране на седалката на водача по височина участникът да потвърди 

 29 Круиз контрол  участникът да потвърди 

 30 Климатик участникът да потвърди 

 31 Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала участникът да потвърди 

 32 
Радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), USB, AUX IN 
входове 

участникът да потвърди 

 33 Цвят металик * участникът да потвърди 

 
2. Техническа спецификация за нови неупотребявани автомобили от вид 2: 

Марка: попълва се от участника 

Модел: попълва се от участника 

Производител: попълва се от участника 

Страна на произход: попълва се от участника 
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а) технически характеристики: 

 Технически характеристики Минимални изисквания 
Гарантирано предложение 

на участника 

1.1 Вид автомобил лек автомобил М1, хечбек попълва се от участника 

1.2 Вид гориво бензин попълва се от участника 

1.3 Брой цилиндри на двигателя 3 попълва се от участника 

1.4 Скоростна кутия 6-степенна механична + задна попълва се от участника 

1.5 Еко стандарт Евро 6D попълва се от участника 

1.6 Брой места 4+1 попълва се от участника 

1.7 
Брой врати 

четири странични + една 
задна 

попълва се от участника 

1.8 Задвижване предно (4х2) попълва се от участника 

2.1 Обща дължина (мм) минимум 4050 попълва се от участника 

2.2 Обща широчина без страничните 
огледала (мм) минимум 1750 

попълва се от участника 

2.3 Обща височина (мм) минимум 1400 попълва се от участника 

2.4 Багажно пространство зад втория 
ред седалки (л) минимум 280 

попълва се от участника 

2.5 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 попълва се от участника 

2.6 Мощност на двигателя (кВт) минимум 65 попълва се от участника 

 
б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили от вид 2: 
 

№ Изискване 
Потвърждение от 

участника 

1 Антиблокираща система на спирачките участникът да потвърди 

 2 Електронна система за подпомагане при екстремно спиране участникът да потвърди 

 3 Електронна система за динамичен контрол на траекторията участникът да потвърди 

 4 Електронна система за контрол на сцеплението участникът да потвърди 

 5 Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон участникът да потвърди 

 6 
Система за следене на дистанция до движещия се отпред 
автомобил 

участникът да потвърди 

 7 Система за разпознаване на пътните знаци участникът да потвърди 

 8 
Автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или 
инцидент 

участникът да потвърди 

 9 Асистент за спазване лента на движение участникът да потвърди 

 10 
Активен спирачен асистент с разпознаване на пешоходци и 
колоездачи 

участникът да потвърди 

 11 Предни фронтални въздушни възглавници участникът да потвърди 

 12 
Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника 
отпред до водача 

участникът да потвърди 

 13 
Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред 
седалки 

участникът да потвърди 

 14 Стандартна резервна гума участникът да потвърди 

 15 Дистанционно централно заключване участникът да потвърди 

16 Система за следене на налягането в гумите участникът да потвърди 

17 Дневни LED светлини участникът да потвърди 

18 Тъмна текстилна тапицерия и текстилни стелки участникът да потвърди 

 19 15" стоманени джанти с тасове "Iremia"  участникът да потвърди 

20 Дръжки на вратите в цвета на купето участникът да потвърди 

 21 4" дигитален инструментален панел участникът да потвърди 

 22 LED PURE VISION къси и дълги светлини участникът да потвърди 

 23 Задна делима седалка 60/40 с 3 подглавника участникът да потвърди 

 24 Индикатор за смяна на предавките участникът да потвърди 
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 25 Предни електрически импулсни стъкла участникът да потвърди 

 26 Регулируем във височина и дълбочина волан участникът да потвърди 

 27 Автоматично активиране на фарове и чистачки участникът да потвърди 

 28 Регулиране на седалката на водача по височина участникът да потвърди 

 29 Круиз контрол участникът да потвърди 

 30 Климатик участникът да потвърди 

 31 Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала участникът да потвърди 

 32 
Цветен 7'' сензорен екран, радио, Bluetooth (телефония + аудио 
стрийминг),USB + AUX IN входове 

участникът да потвърди 

 33 Цвят металик * участникът да потвърди 

 
3. Техническа спецификация за нови неупотребявани автомобили от вид 3: 

Марка: попълва се от участника 

Модел: попълва се от участника 

Производител: попълва се от участника 

Страна на произход: попълва се от участника 

 
а) технически характеристики: 

№ Технически характеристики Минимални изисквания 
Гарантирано предложение 

на участника 

1.1 Вид автомобил лек автомобил М1, SUV попълва се от участника 

1.2 Вид гориво бензин попълва се от участника 

1.3 Брой цилиндри на двигателя 3 попълва се от участника 

1.4 Скоростна кутия 
6-степенна механична + 

задна 
попълва се от участника 

1.5 Еко стандарт Евро 6D попълва се от участника 

1.6 Брой места 4+1 попълва се от участника 

1.7 Брой врати 
четири странични + една 

задна 
попълва се от участника 

1.8 Задвижване предно (4х2) попълва се от участника 

1.9 Обща дължина (мм) минимум 4200 попълва се от участника 

1.10 
Обща широчина без страничните 
огледала (мм) 

минимум 1750 попълва се от участника 

1.11 Обща височина (мм) минимум 1550 попълва се от участника 

1.12 
Багажно пространство зад втория 
ред седалки (л) 

минимум 400 попълва се от участника 

1.13 Пътен просвет (мм) минимум 170 попълва се от участника 

1.14 Обем на двигателя (куб.см) минимум 990 попълва се от участника 

1.15 Мощност на двигателя (кВт) минимум 65 попълва се от участника 

 
б) Функционални изисквания към оборудването на новите неупотребявани автомобили от вид 2: 
 

№ Изискване 
Потвърждение от 

участника 

1 Антиблокираща система на спирачките участникът да потвърди 

 2 Електронна система за подпомагане при екстремно спиране участникът да потвърди 

 3 Електронна система за динамичен контрол на траекторията участникът да потвърди 

 4 Електронна система за контрол на сцеплението участникът да потвърди 

 5 Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон участникът да потвърди 

 6 Система за разпознаване на пътните знаци участникът да потвърди 

 7 
Автоматични аварийни светлини при внезапно спиране или 
инцидент 

участникът да потвърди 

 8 Круиз контрол участникът да потвърди 

 9 Автоматичен климатик (Климатроник) участникът да потвърди 
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 10 Автоматично активиране на фарове и чистачки участникът да потвърди 

 11 Автоматично превключване на къси и дълги светлини участникът да потвърди 

 12 Електрохромно огледало за задно виждане участникът да потвърди 

 13 Заден паркинг сензор участникът да потвърди 

 14 Aвтоматична паркинг спирачка с функция Autohold участникът да потвърди 

 15 Отопление на предните седалки участникът да потвърди 

16 
Система за разпознаване на пътни знаци и предупреждение при 
шофиране с превишена скорост 

участникът да потвърди 

17 
Активна система за предупреждение при напускане на лента на 
движение 

участникът да потвърди 

18 
Активен спирачен асистент с разпознаване на пешоходци и 
колоездачи 

участникът да потвърди 

 19 Предни фронтални въздушни възглавници участникът да потвърди 

20 
Предни странични въздушни възглавници за водача и пътника 
отпред до водача 

участникът да потвърди 

 21 
Странични въздушни възглавници тип "завеса" за 1-ви и 2-ри ред 
седалки 

участникът да потвърди 

 22 Дистанционно централно заключване участникът да потвърди 

 23 
 "Свободни ръце" - безконтактно отключване/заключване и 
стартиране на автомобила 

участникът да потвърди 

 24 3 режима на шофиране: Sport, Eco и My Sense участникът да потвърди 

 25 Централна конзола с подлакътник участникът да потвърди 

 26 Система за следене на налягането в гумите участникът да потвърди 

 27 Дневни LED светлини отпред и отзад участникът да потвърди 

 28 17'' алуминиеви джанти участникът да потвърди 

 29 Маломерна резервна гума участникът да потвърди 

 30 Черен цвят на арматурното табло участникът да потвърди 

31 Комбинирана тапицерия с кожа и черен текстил участникът да потвърди 

32 Текстилни стелки участникът да потвърди 

33 
Двуцветно купе и странични огледала в цвета на покрива, дръжки 
на вратите в цвета на купето 

участникът да потвърди 

34 Интериорно осветление с възможност за 8 различни цвята участникът да потвърди 

35 LED PURE VISION къси и дълги светлини участникът да потвърди 

 36 Регулируема по височина седалка за водача и пътника отпред участникът да потвърди 

37 Задна делима седалка 60/40 с 3 подглавника участникът да потвърди 

38 Индикатор за смяна на предавките участникът да потвърди 

 39 Предни и задни електрически импулсни стъкла участникът да потвърди 

 40 Автоматични къси светлини участникът да потвърди 

 41 Регулируем във височина и дълбочина волан участникът да потвърди 

42 Електрически, отопляеми, ръчно сгъваеми странични огледала участникът да потвърди 

43 7'' дигитален инструментален панел участникът да потвърди 

44 
Мултимедийна навигационна система Easy Link с 7'' сензорен 
екран, радио, Bluetooth (телефония + аудио стрийминг), Карта на 
Европа, USB + AUX IN входове с управление и от волана 

участникът да потвърди 

45 Цвят металик * участникът да потвърди 

 
Приемаме, цветът на автомобилите за доставка да бъде заявен от възложителя в поръчката за доставка. 
 
Предлагаме следните сроковете и обхват на гаранцията за МПС за Обособена позиция № 3 както 
следва: 

1) Стандартната гаранция измерена във време е ………….. месеца (съгласно посоченото от 
производителя на МПС) и стандартната гаранция измерена в пробег е  ……………… км (посочва се 
определената от производителя) след датата посочена в приемо-предавателния протокол, 
подписан при доставката (което събитие настъпи първо по време).  
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2) При поява на материални и производствени дефекти в срока на стандартната гаранция на МПС 
ще бъдат отремонтирани или сменени безплатно всички дефектирали детайли по МПС, обект на 
гаранционните условия.  
3) Приемаме дейностите по репатриране на дефектирало МПС в гаранция да са за сметка на 
Изпълнителя. 
4) Гаранцията на покритията на боядисаните повърхности е ……… (съгласно посоченото от 
производителя на МПС), независимо от пробега, след датата посочена в приемо-предавателния 
протокол, подписан при доставката. В случай, че се констатира корозия по видимите боядисани 
повърхности за периода на гаранцията за покритията ще бъдат ремонтирани или смени безплатно 
всички дефектирали детайли по МПС, обект на гаранционните условия.  
5) Гаранция срещу корозия по каросерията (корозия по металните и конструктивни елементи) 
е…………. (съгласно посоченото от производителя на МПС), независимо от пробега, след датата 
посочена в приемо-предавателния протокол, подписан при доставката. В случай, че се констатира 
корозия по металните и конструктивни елементи ще бъдат ремонтирани или сменени безплатно 
всички дефектирали детайли по МПС, обект на гаранционните условия.  

 
Декларираме, че ще извършим следните дейности по изпълнение предмета на търга: 

1) Срокът за доставка и предаване на заявена поръчка за доставка (месеци, цяло число) е ..… (не 
повече от 9 месеца), считано от датата на изпращане на поръчката за доставка. 
2) Фактическото предаване на МПС при доставката ще се документира със съставяне на приемо-
предавателен протокол. 
3) Всяко доставено МПС ще е придружено със ръководство за експлоатация на български език, 
сервизна книжка и документи за гаранция. 
4)  Задължаваме се за срока на стандартната гаранция на доставените МПС да извършваме 
техническото им обслужване, като за гаранционното обслужване и техническата поддръжка ще се 
ползват услугите на оторизирани от производителя на оферираните от нас марки МПС сервизни 
бази. 
5) Задължаваме се да дадем подробни инструкции, относно задълженията на Възложителя, като 
собственик, за поддръжката и сервиза на МПС.  
 

Приложения към техническото предложение са информация и/или документи, каталози, брошури 
и/или друга документация за предлаганите МПС, които да съдържат информация за характеристиките 
посочени в таблицата за техническата спецификация. 

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 

2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, информиран съм, че 

Възложителят (включително чрез неговия помощен орган => назначената оценителна комисия за 

разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците) ще обработва личните данни, включени 

в настоящото Техническо предложението, за целите на провеждане на търга в съответствие с 

изискванията на приложимата нормативна уредба. 

 

 

 

гр. _____________________________  дата _______________________ 

 

________________________________________________ 

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се 

поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация) 
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Приложение 9.1. Образец на Ценово предложение за обособена позиция № 1 

 
До „Електрохолд България” ЕООД 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 
 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно 
спецификация“, референтен № CZD22-008 

Oбособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 1“ 
 

 

 
От участник: _____________________________________________________________________________,  

представляван от: ________________________________________________________________________, 

в качеството му на _________________________________________________________________________ 

 
 
Уважаеми госпожи и господа, 
 
Декларирам, че предложената единична цена в лева, без ДДС включва всички преки и непреки разходи, 
включително: мита, такси, транспортни, командировъчни, комуникационни, организационни и всички други 
разходи свързани с качественото изпълнение на предмета на търга/договора за обособена позиция № 1, 
до посоченото място за доставка в поръчката за доставка.  
 

I. ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 
 

№ Вид на продукта 

Прогнозно 

количество за 

срока на 

договора 

Единична 

цена, лв. без 

ДДС 

Обща цена, лв. без 

ДДС  (к.6=к.4 х к.5) 

1 2 4 5 6 

1 

Марка: ………………… 

Модел: ………………………. 

Производител: …………………… 

Страна на произход: ……………………. 

100 
(попълва се от 

участника) 

(попълва се от 

участника) 

Обща стойност на обособена позиция 1 (лева без ДДС) за прогнозното 

количество нови неупотребявани автомобили съгласно спецификация: 
 

 
Бележка: Участниците оферират единичната цена в лева без ДДС с точност до втория знак след 
десетичната точка. 

 
Изразявам съгласие при несъответствие между единичната цена, общата цена и общата стойност за 
вярна да се приеме единичната цена, и общата цена, и общата стойност да се приведат в съответствие 
спрямо нея.  
 

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
Приемам плащанията при изпълнение на договора да се извършват по банков път, в срок до 60 
(шестдесет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на заявените 
и приети без забележка стоки, предмет на договора, придружен с всички необходими документи.  
 
Съгласен съм плащанията да се извършват в български лева или в тяхната равностойност в ЕВРО според 
курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално 
платежно средство в РБ бъде приета общата европейска валута – ЕВРО. 

 
III. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, информиран съм, че 
Възложителят (включително чрез неговия помощен орган => назначената оценителна комисия за 
разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците) ще обработва личните данни, включени 
в настоящото Ценово предложение, за целите на провеждане на търга в съответствие с изискванията на 
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приложимата нормативна уредба.  
 

 
 

 

гр. _____________________________  дата _______________________ 

 

________________________________________________ 

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се 

поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

CZS22-008 „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно спецификации“ стр. 56 от 59 

Restricted / Ограничено 

Приложение 9.2. Образец на Ценово предложение за обособена позиция № 2 

 
До „Електрохолд България” ЕООД 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 
 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно 
спецификация“, референтен № CZD22-008 

Oбособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 2“ 
 

 

 
От участник: _____________________________________________________________________________,  

представляван от: ________________________________________________________________________, 

в качеството му на _________________________________________________________________________ 

 
 
Уважаеми госпожи и господа, 
 
Декларирам, че предложената единична цена в лева, без ДДС включва всички преки и непреки разходи, 
включително: мита, такси, транспортни, командировъчни, комуникационни, организационни и всички други 
разходи свързани с качественото изпълнение на предмета на търга/договора за обособена позиция № 2, 
до посоченото място за доставка в поръчката за доставка.  
 

I. ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 
 

№ Вид на продукта 

Прогнозно 

количество за 

срока на договора 

Единична 

цена, лв. без 

ДДС 

Обща цена, 

лв. без ДДС  

(к.6=к.4 х к.5) 

1 2 4 5 6 

Вид 1 

Марка: ………………… 

Модел: ………………………. 

Производител: …………………… 

Страна на произход: ………………… 

40 
(попълва се от 

участника) 

(попълва се от 

участника) 

Вид 2 

Марка: ………………… 

Модел: ………………………. 

Производител: …………………… 

Страна на произход: ………………… 

60 
(попълва се от 

участника) 

(попълва се от 

участника) 

Вид 3 

Марка: ………………… 

Модел: ………………………. 

Производител: …………………… 

Страна на произход: ………………… 

60 
(попълва се от 

участника) 

(попълва се от 

участника) 

Вид 4 

Марка: ………………… 

Модел: ………………………. 

Производител: …………………… 

Страна на произход: ………………… 

40 
(попълва се от 

участника) 

(попълва се от 

участника) 

Обща стойност на обособена позиция 2 (лева без ДДС) за прогнозното 

количество нови неупотребявани автомобили съгласно спецификация: 
 

 
Бележки:  

1. Участниците оферират единичната цена в лева без ДДС с точност до втория знак след 
десетичната точка. 

2. Участниците оферират всички видове от обособената позиция. 
 
Изразявам съгласие при несъответствие между единичната цена, общата цена и общата стойност за 
вярна да се приеме единичната цена, и общата цена, и общата стойност да се приведат в съответствие 
спрямо нея.  
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II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
Приемам плащанията при изпълнение на договора да се извършват по банков път, в срок до 60 
(шестдесет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на заявените 
и приети без забележка стоки, предмет на договора, придружен с всички необходими документи.  
 
Съгласен съм плащанията да се извършват в български лева или в тяхната равностойност в ЕВРО според 
курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално 
платежно средство в РБ бъде приета общата европейска валута – ЕВРО. 

 
III. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, информиран съм, че 
Възложителят (включително чрез неговия помощен орган => назначената оценителна комисия за 
разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците) ще обработва личните данни, включени 
в настоящото Ценово предложение, за целите на провеждане на търга в съответствие с изискванията на 
приложимата нормативна уредба.  
 
 

 

гр. _____________________________  дата _______________________ 

 

________________________________________________ 

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се 

поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация) 
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Приложение 9.3. Образец на Ценово предложение за обособена позиция № 3 

 
До „Електрохолд България” ЕООД 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159 
 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно 
спецификация“, референтен № CZD22-008 

Oбособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили 3“ 
 

 

 
От участник: _____________________________________________________________________________,  

представляван от: ________________________________________________________________________, 

в качеството му на _________________________________________________________________________ 

 
 
Уважаеми госпожи и господа, 
 
Декларирам, че предложената единична цена в лева, без ДДС включва всички преки и непреки разходи, 
включително: мита, такси, транспортни, командировъчни, комуникационни, организационни и всички други 
разходи свързани с качественото изпълнение на предмета на търга/договора за обособена позиция № 3, 
до посоченото място за доставка в поръчката за доставка, на територията на град София.  
 

I.  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 
 

№ Вид на продукта 

Прогнозно 

количество за 

срока на договора 

Единична 

цена, лв. без 

ДДС 

Обща цена, лв 

без ДДС  

(к.6=к.4 х к.5) 

1 2 4 5 6 

Вид 1 

Марка: ………………… 

Модел: ………………………. 

Производител: …………………… 

Страна на произход: ………………… 

30 
(попълва се от 

участника) 

(попълва се от 

участника) 

Вид 2 

Марка: ………………… 

Модел: ………………………. 

Производител: …………………… 

Страна на произход: ………………… 

30 
(попълва се от 

участника) 

(попълва се от 

участника) 

Вид 3 

Марка: ………………… 

Модел: ………………………. 

Производител: …………………… 

Страна на произход: ………………… 

50 
(попълва се от 

участника) 

(попълва се от 

участника) 

Обща стойност на обособена позиция 3 (лева без ДДС) за прогнозното 

количество нови неупотребявани автомобили съгласно спецификация: 
 

 
Бележки:  

1. Участниците оферират единичната цена в лева без ДДС с точност до втория знак след 
десетичната точка. 

2. Участниците оферират всички видове от обособената позиция. 
 
Изразявам съгласие при несъответствие между единичната цена, общата цена и общата стойност за 
вярна да се приеме единичната цена, и общата цена, и общата стойност да се приведат в съответствие 
спрямо нея.  
 

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
Приемам плащанията при изпълнение на договора да се извършват по банков път, в срок до 60 
(шестдесет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на заявените 
и приети без забележка стоки, предмет на договора, придружен с всички необходими документи.  
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Съгласен съм плащанията да се извършват в български лева или в тяхната равностойност в ЕВРО според 
курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора като официално 
платежно средство в РБ бъде приета общата европейска валута – ЕВРО. 

 
III. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, информиран съм, че 
Възложителят (включително чрез неговия помощен орган => назначената оценителна комисия за 
разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците) ще обработва личните данни, включени 
в настоящото Ценово предложение, за целите на провеждане на търга в съответствие с изискванията на 
приложимата нормативна уредба.  
 
 

 

гр. _____________________________  дата _______________________ 

 

________________________________________________ 

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се 

поставя пълномощно, подписано и подпечатано от представляващия по регистрация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


