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I. ОБЯВА № Д-001/23.03.2017 г. 
 
 
II. УСЛОВИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ПО 
 РЕДА НА ЧЛ. 186 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ: 
ДОСТАВКА  

 
 
Възложител на настоящата обществената поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и 
шеста от ЗОП е „Балкангаз 2000“ АД, ЕИК 130203228,  с административен адрес: гр. 
Ботевград, ул. ”Акад. Ст. Романски” № 2, тел. 0723/66007, факс: 0723/60077, E-mail: 
office@balkangaz2000.com,   интернет адрес: http://www.balkangaz2000.com  
 
Предмет на обществената поръчка e: „Доставка на един брой нов лекотоварен 
автомобил - бус за нуждите на „Балкангаз 2000“ АД“. 
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП.   
Автомобилът следва да отговаря на описаните тук технически изисквания: 

   
№ Техническа характеристика Минимални изисквания 
1. Тип на купето Ван 
2. Брой врати, вкл. отзад минимум 4 
3. Брой места минимум 2+1 
4. Тип на двигателя бензинов или дизелов 
5. Евро сертификат минимум Евро 5 
6. Мощност на двигателя (HP) минимум 100 
7. Задвижване предно 

8. Трансмисия ръчна, минимум 5 степенна + 
задна 

9. 

Основни размери/габарити (mm): 
- дължина 

- междуосие 
- ширина (без страничните огледала) 

- височина 

 
5 400 + 150 
3 400 + 200 
2 000 + 100 
2 500 + 100 

10. Гориво бензин, дизел или природен газ 

11. Разход на гориво в градски условия максимум 10  l/100 km (екв. течно 
гориво) 

12. Сервоусилвател на волана Да 
13. Антиблокираща спирачна система (ABS) Да 

14. Електронна система за динамичен контрол на 
траекторията (ESP) Да 

15. Въздушна възглавница Да 
16. Предпазни колани Да 
17. Климатик Да 
18. Полезен товар минимум 1 200 kg 
19. Бордова документация на български език Да 

20. Гаранционни условия, минимум Две години или 100 000 km 
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Прогнозна стойност: Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за 
изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на  41 500,00 лв. (четиридесет и 
една хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС или 49 800 лв. (четиридесет и девет хиляди и 
осемстотин лева) с вкл. ДДС. Тази стойност се отнася за крайната лизингова цена при 
тригодишен лизингов период, в т.ч. първоначална вноска 20% от цената на 
автомобила. 
 
Възможност за предоставяне на варианти в офертите. До три варианта – по един за всеки 
от възможните видове гориво съгл. т. 10 от Техническите изисквания. 

 
 

Разяснения по документацията – Всеки участник може писмено да поиска от възложителя 
разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения следва да бъдат 
отправени в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 3 дни преди изтичане на срока за 
получаване на оферти. Възложителят публикува разяснения най-късно на следващия работен 
ден на официалния интернет адрес на „Балкангаз 2000“ АД - www.balkangaz2000.com, в 
раздел „Профила на купувача“: 
http://www.balkangaz2000.com/Profil_na_kupuvacha/Sybirane_na_oferti_s_obyavi/file.indexdetails.file/menu_id.17/  

В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали. 
 

ІII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ИЛИ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

1.В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, 
посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП 
(ППЗОП) и посочените в Обявата и настоящите Условия изисквания на възложителя. 
Кандидат или участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 
всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството 
на държавата, в която то е установено. 

2. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с 
тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 
изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици. 
 2.1.1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно 
законодателството на държавата, в която то е установено.  
 2.1.2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а 
именно: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, 
чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
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държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако 
е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 
по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
5. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 2.1.2.2.  Условията на т. 2.1.2.1. се прилагат и когато участник в процедурата е 
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое 
от основанията за отстраняване. 

3. Всеки участник трябва да удостовери липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т.3-
5 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП съгласно условията на Възложителя. 

4.  Всеки кандидат или участник има право да представи само една оферта, като трябва 
да приложи към нея попълнени образци на документи, изискуеми съгласно условията. 

 
IV.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

1. Срок на доставка: съгласно оферта на участника, но не по-дълъг от 30 (тридесет)  
дни. 
Участник, който е предложил по-дълъг срок за изпълнение ще бъде отстранен от участие. 

 
2. Участникът следва да има опит при изпълнението на доставки, идентичен или 

сходен с предмета на поръчката, като за последните 3 (три) години, считано от датата на 
подаване на офертата, трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставки. 

Под „сходен или еднакъв с предмета на настоящата обществена поръчка” се 
разбира: изпълнение на дейности по доставка на нови, неупотребявани автомобили.      

Доказва се със: Списък на доставките (еднакви или сходни с предмета на поръчката), 
извършени през последните 3 години (Приложение Образец №5), считано от датата на 
подаване на заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, придружен с доказателства за извършената доставка. (Доказателството за 
извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от 
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 
публикувана информация за доставка.) 

 
3. Срокът на валидност на офертите е съгласно Обявата за обществена поръчка. 
 
4. Източник на финансиране – собствени средства. 

5. Условия за изпълнение на договора:  

Участникът следва да осигури гаранционни условия 24 месеца или 100 000 km пробег 
за възникнали фабрични дефекти. 

 
V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 
1. Подаване на оферта: 
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Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опакова от участника или от упълномощен 
от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 
пратка с обратна разписка.  
 На опаковката се посочат: 
 - наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо; 
 - адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или електронен адрес на участника; 
  - наименованието на поръчката, както следва: 

„Доставка на един брой нов лекотоварен автомобил – бус 
за нуждите на „Балкангаз 2000“ АД“ 

 
 Офертата се изпраща на адрес: гр. Ботевград, п.к.2140,  ул. „Акад. Ст. Романски“ № 2 
 
 2. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата 
и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 
 3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатана опаковка, или в опаковка с нарушена цялост. 
 4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между 
редовете, изтривания или корекции. 
 5. Съдържание на офертата: 

Офертата трябва да съдържа следните документи относно данни за лицето, което прави 
предложението, техническо предложение, ценово предложение и срок на валидност на 
офертата: 

I. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 
II. Посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 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 процедурата (Приложение – Административни сведения Образец №1); 

III. Декларации по чл. 97, ал.5 от ППЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,  
от ЗОП (Приложение – Декларации по Образец №2 и Образец № 3) 
          IV. Декларация по Образец №4 - по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

V. При участници обединения – копие на договора за обединение и регистрация по 
БУЛСТАТ, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 
обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият; 

VI. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, включващи: 
VI.I. Списък на доставките/еднакви или сходни с предмета на поръчката/, извършени 

през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата 
(Приложение Образец №5 – Списък доставки за 3 години), с посочване на стойностите, 
датите и получателите. 

VI.II. За доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, се представят 
доказателства за извършената доставка. 

Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на 
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставка.  

VIII. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение Образец №6 – 
Техническо предложение)  

IX. Ценово предложение (Приложение Образец №7 – Ценово предложение). 
 

VI. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
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Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 

се състои от нечетен брой членове и започва работа след получаване с протокол на списъка 
с участниците и представените оферти. 

След получаване на списъка с кандидатите или участниците, членовете на комисията 
представят декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 
предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 
участниците. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците.  

Класирането ще се извърши въз основа на оценка „икономически най-изгодна оферта”, 
на база критерий „оптимално съотношение качество/предлагана цена“ (където 
„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“ означава крайната лизингова цена при тригодишен лизингов 
период, в т.ч. първоначална вноска 20% от цената на автомобила), при следните 
показатели и методика за оценка: 

 Показател „Предлагана цена” – К1 се оценява по следната формула: 
К1 = (най-ниска предложена цена) / (ценово предложение по офертата) х 60 

 Показател „Гаранционни условия” – К2 се оценява по следната формула: 
К2 = [(гар. срок по офертата, мес.) / (най-дълъг предложен гар. срок, мес.) + 

(гар. пробег по офертата, km) / (най-дълъг предложен гар. пробег, km)] х 0,5 х 25 

 Показател: „Срок на доставка” - К3 се изчислява по следната формула: 
К3 = (най-кратък срок на доставка, календарни дни) / (срок на доставка по 

офертата, календарни дни) х 15 
 

 Комплексната оценка (КО) представлява сбор от получените точки по отделните 
показатели: 

КО = К1 + К2 + К3 
 Комисията класира на първо място кандидата, който е получил най-голяма 
комплексна оценка. 

Забележка: Когато предложената от кандидата или участника цена е с повече от 20% 
по-ниска от средната стойност на предложенията на останалите участници, кандидатът ще 
бъде поканен да представи подробна писмена обосновка за начина на образуването ѝ. 

Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка на база класирането 
на участниците от комисията. 
 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

 Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 
30-дневен срок от датата на обявяване на класирането, като отправя първото предложение 
към участника, който е класиран на първо място.   
 Възложителят може да покани за сключване на договор по реда на класирането 
следващите класирани участници, когато избраният за изпълнител участник откаже да 
сключи договор или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да 
посочи обективни причини. 
 Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави документ за внесена гаранция за 
изпълнение в размер на 3% от стойността на договора и актуални документи, 
удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и съответствието с 
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поставените условия, на които следва да отговарят участниците. Документите се представят 
и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива, в 7-дневен срок от поискването им. 

В случай, че до сключване на договора, възложителят не е осигурил финансиране, то 
изпълнението на договора започва от уведомяването за осигуряването на финансирането. 
При тази хипотеза всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без 
предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. 

 
VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 % от общата стойност 
на договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде под формата на парична сума, банкова гаранция или 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение под формата на парична сума, 
това следва да стане по следната банкова сметка: 

IBAN: BG80RZBB91551005046963,  
            BIC: RZBBBGSF  
            Райфайзенбанк,  офис Ботевград. 
Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея 
трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на 
„Балкангаз 2000“ АД и че е валидна за срока на изпълнение на договора. 

2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. 
Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал.9 от ЗОП условията и сроковете за задържане или 

освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на 
обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 
спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 

 
IX. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

 
От участие в процедурата се отстранява участник в следните случаи: 

1. Когато за участникът са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП. 
2. Когато участникът не е представил някой от изискуемите документи, 

предвидени в настоящите указания; 
3. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на 

предварително обявените условия в тази документация, или не се е съобразил с 
изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им. 

4. Участници, които са свързани лица 
          5. Участник, който предложи цена, надвишаваща прогнозната стойност на 
поръчката с непредвидените  разходи, без ДДС. 

 
X. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 
За въпроси, свързани с провеждането на обществената поръчка и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в документацията и в обявата, се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му. 


