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До: 
Заинтересованите лица 
 
ОТНОСНО: Публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно 
спецификации”, референтен № EHD22-012 
 
 

 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ 

в публичен търг с предмет: „Доставка на нови неупотребявани автомобили съгласно 
спецификации”, референтен № EHD22-012 

 
 
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 не е разделен на обособени позиции.  
 
Техническите спецификации на видовете автомобили са Приложение 1 към настоящата покана. 
 
Възможност за представяне на варианти: 
Възложителят не допуска представянето на варианти. 
 
2) Обем (количество) на търга:  
Прогнозните количества са, както следва: 
➢ вид 1 => 60 броя (20 броя бял, 20 броя черна перла, 20 броя стоманено сив металик); 
➢ вид 2 => 62 броя (20 броя бял, 22 броя черна перла, 20 броя стоманено сив металик); 
➢ вид 3 => 45 броя (10 броя бял; 15 броя черна перла; 10 броя стоманено сив металик; 10 броя 

син металик); 
➢ вид 4 => 45 броя (10 броя бял; 15 броя черна перла; 10 броя стоманено сив металик; 10 броя 

син металик). 
 

3) Местоизпълнение: 
Мястото на доставка ще бъде в град София. Точният адрес ще бъде посочен в поръчката за 
доставка. 
 
4) Срок на договора: 
Договорът ще бъде сключен 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 договорa: 
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Прогнозната стойност на договора за максималния срок на действието му е в размер на 
7,121,800.00 (седем милиона сто двадесет и една хиляди и осемстотин) лева без ДДС, по видове 
както следва: 

➢ вид 1 => 1,908,000.00 лв. без ДДС; 
➢ вид 2 => 2,225,800.00 лв. без ДДС; 
➢ вид 3 => 1,467,000.00 лв. без ДДС; 
➢ вид 4 => 1,521,000.00 лв. без ДДС. 

 
6) Начин на плащане: 
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 възложителят поставя следните критерии за допустимост към участниците:  

a) да са официален вносител или оторизиран дилър на оферираната марка автомобили.  
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.  
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. 

Показателите за оценка на офертите са:  
 

 

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

1 
Обща стойност (лева без ДДС) за прогнозното количество от 
всички видове 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. 

Комплексната оценка (КOi) за всеки участник се формира като сбор от:  
КОi = OK1i + OK2i  
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OK1i – оценка по показателя „Обща стойност (лева без ДДС) за прогнозното количество от всички 
видове нови неупотребявани автомобили по спецификация“ на оценявания (i) участник; 

OK1i = (K1min / K1i) * 0.60 
където:  

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

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 
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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. Документ удостоверяващ, че участникът е официален вносител или оторизиран дилър 

на предлаганата марка автомобили.  
9.7. Техническо предложение (оригинал), изготвено по образец от Приложение 8 към 

настоящата покана. 
9.8. Ценово предложение (оригинал), изготвено по образец от Приложение 9 към настоящата 

покана. 
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 20.07.2022 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 1.2). 
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. 
9. Образец на Ценово предложение от Приложение 9. 

 
За контакти:  
Силвия Стоянова, тел: 0886300073, факс: 02 8272171/ 8270332, e-mail: 
silvia.stoyanova@electrohold.bg 
 
Десислава Маринова, тел: 0892273645 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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