
      Приложение № 1 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО 
ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ АВТОМОБИЛИ    

СОБСТВЕНОСТ  НА „ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ „ ЕАД 
 

 
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА: 
1. Участникът задължително да е официален автомобилен представител и 

задължително да е извършвал сервизно обслужване и ремонт най- малко на 300 
автомобила на едно и също дружество или учреждение за последните две години. 

Участникът да разполага с мрежа от универсални сервизи в страната. 
2. Участникът задължително да е сертифициран по ISO. 
3. Участникът създава цялостна организация за изпълнение на 

„Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на технологичните автомобили 
собственост на “Български пощи” ЕАД”.  

4. Участникът контролира качеството на цялостното изпълнение на поръчката 
на възложителя, свързана със сервизното обслужване, поддръжката и ремонта на 
технологичните автомобили.   

5. Участникът извършва цялостното изпълнение на поръчката на възложителя в 
универсални сервизи, като може да влага както оригинални резервни части, така и 
алтернативни резервни части. Под термина „алтернативни” да се разбират такива, 
произведени от лица, различни от тези за първоначално вграждане на съответната 
марка и модел автомобил, при използването на които се запазват нормалните 
експлоатационни характеристики на автомобилите. Вложените  и монтирани резервни 
части, материали ,консумативи и принадлежности да бъдат нови, оригинални и или 
алтернативни и неупотребявани за съответната марка и модел автомобил. Вложените 
оригинални резервни части и консумативи по автомобилите да са по цени на дребно 
валидни в официален вносител на марката към момента на извършване на услугата с 
включен процент отстъпка, съгласно приложеното в ценовата оферта. 

6. Участникът разполага и представя списък със сервизна мрежа в страната. 
Списъкът задължително покрива 70% от градовете центрове на Регионалните 
поделения /РУ/ и Областните пощенски станции /ОПС/ на „ Български пощи „ ЕАД. 
Участникът представя списък на универсалните сервизи в гр. София. При липса на 
подходящ сервиз, участникът осигурява сервиз, който да е отдалечен на не повече от 
50км. от даденото населено място, където са РУ и ОПС. 

7. Участникът осигурява извършването на следните операции: 
-  цялостна диагностика на МПС; 
- техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната 

кутия, ръчна спирачка, карданно предаване; 
- техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден 

мост, спирачна система, окачване на автомобила; 
-техническо обслужване и ремонт на системата на електрооборудване на 

автомобила, горивната система и климатичната система; 
Техническо обслужване и ремонт на ходовата част на автомобила и реглаж на 

преден мост; 
8. Заявките за сервизно обслужване, поддръжка и ремонт се приемат от 

оторизирани от участника длъжностни лица в съответните универсални сервизи,като 
се подават заявки, съдържащи минимални задължителни атрибути: 
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- име и фамилия на длъжностното лице от съответното РУ/ОПС/СП и ЦУ, 
телефон за обратна връзка; 

- заявени технически неизправности на МПС, рег. № на автомобила, марка и 
модел, № шаси. 

- определена дата и час за постъпване на МПС за  приемане за сервизиране. 
Забележка: В извънработно време в случай на аварийна ситуация заявката се 

подава от водача на МПС, като същата се потвърждава от оторизиран представител на 
възложителя на следващия работен ден. 

9. След извършване на ремонт на МПС, участника задължително провежда 
пътна проба на автомобила. 

10. След отремонтирането на МПС, представител на участника, по най-бърз 
начин предава на съответното длъжностно лице от РУ/ОПС/СП и ЦУ отремонтираното 
МПС.  

11. Участникът следва да извършва качествено и експедитивно сервизното 
обслужване и ремонт на МПС на възложителя, а именно: 

- за леки ремонти (основни и спомагателни агрегати, при които не се налага 
демонтаж на агрегати): 2 /два/ работни дни от  момента на заявяване на ремонта; 

- за средно тежки ремонти (при които не се налага демонтаж на основни 
агрегати): 5 /пет/  работни дни от  момента на заявяване на ремонта; 

- за  тежки ремонти (при които се налага демонтаж на основни агрегати): 10 
/десет/  работни дни от  момента на заявяване на ремонта. 

12. Участникът фактурира стойностите по извършеното сервизно обслужване 
или ремонт на съответното РУ/ОПС/ СП или ЦУ, чиито автомобили са били 
обслужени до 14-то число на всеки календарен месец за предходния. Възложителят 
заплаща по банков път на участника направените от него разходи по сервизно 
обслужване и ремонт за предходния месец, до 45 дни, след получаване на съответната 
фактура. 

ІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ОФЕРТА – икономически най- изгодна оферта 
в съответствие с предварително обявените от възложителя условия. 

Показатели за оценка на предложенията и начин за определяне на тежестта им в 
крайната комплексна оценка: 

1. Предложена единична цена за нормо/час в лв. без ДДС. Теглови 
коефициент – С1 = 40 

2. % отстъпка в цените на вложените резервни части. Теглови 
коефициент- С2 = 40 

3. Гаранционен срок на сервизните услуги ( в месеци). Теглови 
коефициент- С3 = 20 

Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията- офертите се 
оценяват съобразно критериите за оценка и тяхната тежест в общата бална 
оценка. 
 
ПОКАЗАТЕЛ ЗА 
ОЦЕНКА НА 
ОФЕРТИТЕ Кi 

ТЕЖЕСТ НА 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ  

Аi

ПРИСЪДЕН БРОЙ 
ТОЧКИ  

Вi 
K1- Предложена единична 
цена за нормо/час в лв. без 
ДДС  

А1= 40 B1= Cmin / Cn 

K2- % отстъпка в цените 
на вложените резервни 
части 

А2= 40 B2= Cn /Cmax 
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K3- Гаранционен срок на 
сервизните услуги 

А3= 20 B3= Cn / Cmax 

 
Където: 
Кi – критерий за оценка на предложенията; 
Ai – тежест на критерия; 
Bi-  присъден брой точки; 
Cn- предложение на кандидата; 
Cmin- минимално предложение на участниците в процедурата; 
Cmax- максимално предложение на участниците в процедурата; 
 
 
За всеки критерий се дават от 1 до 100 точки по следната формула: Ki = Ai x Bi 
Стойностите на всеки от посочените показатели се получават по следния 
начин: 
К1 – предложена единична цена за нормо/час в лв. без ДДС – представлява 
съотношението между предложената най-ниска цена от участник в процедурата 
към предлаганата цена на всеки един от участниците, умножено с тегловен 
коефициент 40. 
К2 - % отстъпка в цената на вложените резервни части – представлява 
съотношението между предложения от участника % отстъпка към най-високия 
% отстъпка предложен от участника в процедурата, умножено с тегловен 
коефициент - 40. 
К3 – гаранционен срок на сервизните услуги- представлява съотношението 
между предложения гаранционен срок на всеки един от участниците в 
процедурата към максималния гаранционен срок предложен от участник в 
процедурата, умножено с теглови коефициент – 20.  
Комисията класира участниците на база комплексна оценка, получена като 
сбор от стойностите на съответните оценки:  
К комплесна оценка= K1+K2+K3 
За оценка на офертите комисията прилага формулите в таблицата. На първо 
място се класира участникът, получил най- висока комплексна оценка. 
При равенство на комплексната оценка, на първо място се класира участникът с 
най- висока стойност по К1. 
Максималната комплексна оценка е 100 точки. 
ІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ: 
- Списък на МПС на възложителя по РУ, ОПС, СП и ЦУ; 
- Списък с адресите на РУ, ОПС, СП и ЦУ; 

 
 
 
 
 
 

 



















Приложение №2 
 
 

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 
 
 
1. Фирма /наименование/ на участника : 

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

 

2. Седалище и адрес на управление : 

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

ЕИК по Търговския регистър: ................................................................................................. 

ЕИК по ЗДДС: BG ..................................................................................................................... 

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

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

 

3. Адрес за кореспонденция : ................................................................................................. 

 

4. Лице за контакти : ............................................................................................................... 

Длъжност .................................................................................................................................. 

Телефон ....................................................................................................................................... 

Факс ............................................................................................................................................ 

 

5. Обслужваща банка ............................................................., сметка №, по която ще бъде 

възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от участника 

в пари и е преведена по банковата сметка на възложителя). 

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

Титуляр на сметката 

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

 

Дата: .............2012 г.       Подпис и печат : ........................... 

/длъжност и име/ 



Приложение №3  
/образец на техническо предложение/  

……………………………………………………………………………………………………………  
/наименование на участника/  

 
ДО  
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ  
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  
УЛ. „АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ”  
№1, БЛОК 31  
1700 – СОФИЯ  

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  
по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП с предмет:  

 
„Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на технологични автомобили, 

собственост на „Български пощи” ЕАД” 
 
  

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,  
 
В отговор на публикувана от Вас поканата за изпълнение на обществена поръчка 

чрез публична покана с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на 
технологични автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”, Ви представяме 
нашето техническо предложение за изпълнение, като декларирам/е, че:  
 
1. Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на 
Техническото задание /Приложение №1/ към поканата на Възложителя.  
 
2. Приемам/е да изпълня/им услугите по предмета на поръчката при спазване на 
гаранционния срок на сервизните услуги в срок от……… (……….) месеца, считано от 
датата на подписването на приемо-предавателния протокол за получаване на 
отремонтирания автомобил, но не по-малко от 6 (шест) календарни месеца. 
 
3. Предлагам/е да изпълня/им услугите по предмета на поръчката, в съответствие с 
изискванията на Техническото задание /Приложение №1/ на Възложителя, както следва:  
…………………………………...………………………………………………………………..…  
………………………………………………...…………………………………………………..…  
………………………………………………………………...……………………………...……...  
……………………………………………………………………………………….………..……..  
……...……………………………………………..….…………………….……….……………….  
4. Настоящата оферта е валидна не по-малко от 90 дни, считано от крайния срок за 
получаване на офертите.  
 
 
 
Дата: ……..... 2012 г.       Подпис и печат: …………………  

/длъжност и име/ 



Приложение №4  
…………………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника/  
 
 
ДО  
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ  
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  
УЛ. „АКАД. СТЕФАН 
МЛАДЕНОВ” №1, БЛОК 31  
1700 – СОФИЯ  

 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  
„Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на технологични автомобили, 

собственост на „Български пощи” ЕАД”  
 
 

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,  
 

След като се запознах/ме с изискванията за участие в поканата за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на 
технологични автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”, чрез публична 
покана, с Възложител „Български пощи” ЕАД, подписаният/-те представляващ/и 
………………………………………………, предлагам/ме:  
 
 

1. цена за нормо/час при извършване на текущ ремонт на автомобилите 
…………………………/……………………../ лв. без ДДС. 

2. ………………………  % отстъпка от цените на вложени резервни части и 
консумативи при изпълнение на сервизното обслужване и ремонт. 

 
 
 
Така предложените цени включват всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.  
 
 
 
Дата: ...........2012 г.       Подпис и печат: ………………… 

/длъжност и име/ 



 

  БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД            BULGARIAN  POSTS  PLC  
    ул. “Академик Стефан Младенов” № 1            1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31, 
бл. 31, 1700 София, тел.  02 / 949 32 80           1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80, 

       факс: 02 / 962 53 29             fax: + 359 2 962 53 29 
     www.bgpost.bg            info@bgpost.bg 

 
Приложение № 5 
Проект! 

 
Д О Г О В О Р 

 „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на технологични автомобили, 
собственост на „Български пощи” ЕАД”   

 
      № …………… / …………….2012 год. 

 
Днес, .........2012 г., в гр. София се сключи настоящият договор между: 
 
1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на 

Агенцията по вписванията под ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление гр. 
София 1700, район „Студентски", ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31, 
представлявано от ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР, наричано по - нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" 
и 
 2. ................................., регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията под ЕИК ................................., със седалище и адрес на управление: 
................................., представлявано от ................................. , наричано по - нататък 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 
на основание чл. чл. 101 e, ал.1 от Закона за обществените поръчки, въз основа на 

проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с 
предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на технологични 
автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”, при условията на класираното 
на първо място предложение, съгласно утвърден протокол от .........../.........2012 г. от 
главния изпълнителен директор на “Български пощи“ ЕАД, 

се сключи настоящият  договор: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на 
технологични автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”, съгласно 
Техническото задание - (Приложение 2) за изпълнение на предмета на поръчката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – (Приложение 
1), неразделна част от настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага услугите, предмет на настоящия договор, с писмена 
заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Предметът на поръчката ще се изпълнява на територията на РУ, ОПС, СП и ЦУ. 
 

ІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2. (1) Извършените по договора услуги се заплащат съгласно ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва: 
1. За 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ ремонт на 
автомобилите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума от .........  (.........) лв. без включен ДДС; 
2. Вложените резервни части, материали и консумативи при изпълнение на 
дейностите по договора се заплащат по цени на дребно валидни при официален вносител 



на марката към момента на извършване на услугата, намалени с …… % отстъпка, без 
включен ДДС;  

(2) Възложителят заплаща по банков път на участника направените от него разходи 
по сервизно обслужване и ремонт за предходния месец, до 45 дни, след получаване на 
съответната фактура и приемо - предавателен протокол, подписан от упълномощени 
представители на страните по договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ фактурира стойностите по извършения ремонт и сервизното 
обслужване на съответното РУ/ОПС/ СП или ЦУ, чиито автомобили са били обслужени, 
до до 14 - то число на всеки календарен месец за предходния. 

(4) Фактурата по предходната алинея трябва да съдържа следните реквизити:  
 - номер на договора; 
 - вид на извършените работи; 
  - вложените резервни части, материали, консумативи и тяхната цена, намалена с 

отстъпката по чл. 2, ал. 1, т. 2 от този договор;  
 - цената на вложения труд съобразно времетраенето на извършените дейности и 

часовата ставка посочена в чл. 2, ал. 1, т. 1 от договора; 
 (5) При необходимост от влагане на резервни части при ремонта, това се 

осъществява след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително по 
отношение на цената им. 

  (6) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

наименование на банката: ............................................................ 
 

IBAN:   ............................................................  
В1С :   ...............................  

 
III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. Срокът на договора е до избирането на изпълнител, въз основа на проведена 
открита процедура с предмет „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк 
на „Български пощи” ЕАД”  или до изчерпване на финансовия ресурс, в зависимост кое 
обстоятелство настъпи първо, считано от датата на неговото подписване. В този срок не 
влизат задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по гаранционния срок. Те трябва да бъдат 
изпълнявани до изтичането му. 

 
IV. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва техническото обслужване и текущия 
ремонт на автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предимство. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва дейностите, предмет на настоящия договор 
в сроковете, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 
1) – неразделна част от договора. 

Чл. 6. При приемане на съответния автомобил за ремонт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изготвя поръчка за ремонт, в която се посочва вида на нужните ремонти и срока за 
тяхното извършване. Поръчката за ремонт се подписва от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който получава екземпляр от нея. 

Чл. 7. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не разполага със складова наличност от 
оригинални резервни части, може да влага алтернативни резервни части. За горното 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да заплати уговореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 
договор.  
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2. да заявява предварително автомобилите за техническо обслужване, периодичен 
технически преглед или текущ ремонт при условията на договора. 
3. да определи свой упълномощен представител по настоящия договор и да уведоми 
за това   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да изисква и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълно, качествено и в срок изпълнение 
на задълженията по този договор; 
2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време да му представи информация за 
извършените услуги по техническо обслужване, поддръжка и ремонт на автомобилите 
си; 
3. чрез своя упълномощен представител да контролира във всеки един момент 
изпълнението на договора, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава както следва: 
1. да изпълни дейностите, предмет на договора, качествено и в срок, без да се 
отклонява от условията на договора и приложенията към него; 
2. да доставя и влага при ремонтните дейности на автомобилите резервни части, 
материали и консумативи, които отговарят на изискванията на производителя на 
съответната марка и притежават сертификат за произход и качество; 
3. да води регистър с информация за извършените дейности и вложените материали 
на автомобилите, предмет на поръчката. Всички дейности по автомобилите да бъдат 
отразявани и в Сервизните им книжки; 
4. да съставя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи във връзка с 
изпълнението на договора, съгласно условията на същия и приложенията към него; 
5. да отстранява за своя сметка всички повреди или щети, нанесени при извършване 
на дейностите по настоящия договор върху автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
6. да извършва за своя сметка отстраняването на повредите на автомобилите, 
възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт 
или на вложените резервни части, както и репатрирането в следствие на това на 
автомобила до сервиза си; 
7. при невъзможност за отстраняване на повреди по системите, възлите и агрегатите 
на даден автомобил, както и в случаите, когато отстраняването на повредите е 
изключително нерентабилно, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ експертна оценка за 
състоянието на автомобила, доказваща нерентабилността или невъзможността за 
отстраняване на повредата;  
8. при констатирани във връзка с конкретен ремонт други повреди на автомобила да 
уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
9. да приема с предимство за обслужване и ремонт в сервизния си център 
автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, независимо от натовареността на сервиза; 
10. След извършване на ремонт на МПС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължително провежда 
пътна проба на автомобила. 
 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение по реда и при 
условията на настоящия договор; 
2. да изисква приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изпълнените дейности, когато те 
са извършени качествено и в срок съобразно условията на договора. 

 
VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ  

 Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за извършените ремонтни 
дейности на автомобилите за срок от ...........  месеца, считано от датата на подписване на 
приемо - предавателния протокол за получаване на отремонтирания автомобил, но не по 
– малко от 6 (шест) календарни месеца. 
 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички появили се в 
гаранционния срок дефекти. В случай, че на отремонтиран автомобил се появи повреда в 
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срока на гаранцията и същия не може да бъде пуснат в движение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
осигурява транспортирането на автомобила до сервизния си център за своя сметка в срок 
от 24 часа. 

(3) Рекламациите по предходнaта алинея се предявяват към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез 
рекламационен акт, изготвен от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с описание на вида 
на повредата, обстоятелствата, при които е настъпила и датата на събитието. 
Рекламационният акт се представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в двудневен срок от датата на 
събитието. 
 

VIІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 13. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за 

изпълнението му размер на 3% (три на сто) от стойността на поръчката под формата на 
банкова гаранция или парична сума по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 
„Райфайзенбанк (България) ЕАД,  
Сметка в лева: IBAN BG88 RZBB 9155 1032 7343 05  
BIC: RZBBBGSF 
  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 
от 30 дни след неговото качествено изпълнение, без да дължи лихви. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, 
равна на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на 
договора  в случай на неговото разваляне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 
процеса на изпълнението възникне спор между страните, който е отнесен за разрешаване 
от съдебен орган – в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата или 
част от гаранцията за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое вземане, 
установено при произнасянето по спора. 

  
VІIІ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 14. (1) При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на 
някое от задълженията си по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер до 10% от стойността на неизпълненото задължение в зависимост от 
степента на неизпълнението.  

 (2) При забавено изпълнение на задълженията по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% на ден от стойността на 
неизпълненото задължение за всеки ден забава, но не повече от 10%  от тази стойност. 

Чл. 15. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването 
им в двоен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното 
отстраняване. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка за забава или за лошото, 
некачественото и/или непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това 
неизпълнение е пряко следствие от неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или трети лица, и че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е могъл по какъвто и да е начин, предвиден в 
договора или разрешен от закона, да изпълни своите задължения. 

Чл. 17. При забавено плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 0,1% на ден за всеки ден забава, но не повече от 10% от 
стойността на забавеното плащане.  

Чл. 18. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи от неизпълнението по общия ред, предвиден в българското 
законодателство.  
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Чл. 19. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, 
недостатъци и пропуски, както и в резултат на използване на некачествени резервни 
части, материали, консумативи и неспазване на сроковете, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 20. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:   
1. С избирането на изпълнител, въз основа на проведена открита процедура с 
предмет „Ремонт и сервизно обслужване на автомобилния парк на „Български 
пощи” ЕАД” или с изчерпване на финансовия ресурс, в зависимост кое обстоятелство 
настъпи първо.   
2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 
3. От всяка една от страните едностранно с едномесечно писмено предизвестие при  
неизпълнение на задълженията по него от другата страна, продължило повече от 10 
(десет) календарни дни. 
4. Едностранно без предизвестие от Възложителя, в случай, че бъде открито 
производство по несъстоятелност или ликвидация по отношение на Изпълнителя. 
5. Възложителя може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

    
Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.21. Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на 
друга във връзка с този Договор, се правят в писмена форма и могат да се доставят лично 
или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, изпращани както следва:  

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
Адрес: 1700 София, ул. ”Академик Ст. Младенов” №1, бл.31 
Факс: 962 53 29 
На вниманието на: ДЕЯН ДЪНЕШКИ – главен изпълнителен директор              
Банка: „Райфайзенбанк (България)” ЕАД,  
IBAN: BG 88 RZBB 9155 1032 7343 05 
BIC: RZBBBGSF 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
.................................................... 
Адрес: ....................................... 
Факс: ........................................ 
На вниманието на: .........................................................  
Банка: ............................................................................... 
IBAN: ........................................ 
BIC: ........................................  
 
Чл. 22. Двете страни излъчват следните свои упълномощени представители, които 

да осъществяват контрол при изпълнение предмета на настоящия договор:  
 
- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ........................., тел. .........................., факс: .........., e - mail: 

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

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ........................., тел. .........................., факс: .........., e - mail: 
......................, ЦУ на „Български пощи” ЕАД. 
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Чл.23. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 
доброволно със взаимно споразумение между страните, а при непостигане на съгласие - 
по съдебен ред. 

Чл.24. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

 
Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – два 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
2. Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
4. Гаранция за изпълнение на договора; 
5. Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1. 
6. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ :       ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
 
ДЕЯН ДЪНЕШКИ      
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 
 



Образец  
Приложение № 6 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка 
 
Долуподписаният /та/………………………………………………………………. 

с [лична карта/документ за самоличност1] №.…........................, издадена на 
…....................от....................................................................….................................................., 
в качеството ми на....................................................................................................................... 

(длъжност, или друго качество), 
съгласно.......................................................................................................................................  
(документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, 
пълномощно и пр.), на................................................................................................................  

(наименование на подизпълнителя) 
с БУЛСТАТ/ЕИК ..................................…, регистрирано в ………………………….……, 
със седалище........................................................................и адрес на управление 
.…................................................................................................................................................., 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 

1. Аз лично/Представляваното от мен дружество.................................................. 
.....................................................................................................(наименование на дружеството)  

ще (участвам/участва) като подизпълнител на участника..................................................,  

...................................................................................................(наименование на участника),  

ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
“Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на технологични автомобили, 
собственост на „Български пощи” ЕАД. 

2. Видовете и обема дейности, които ще изпълнявам като подизпълнител са: 

(наименование изброяват се дейностите и обема) 

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

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

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

3. (Аз лично/Представляваното от мен дружество) не (участвам/участва) в 
посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на 
обединение.  

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:  
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