


 
Обособена позиция № 6  - Доставка на стартерни акумулаторни батерии. 

Обособена позиция № 7 - Доставка на нагревател за парно за  тролейбуси “Шкода-

Соларис“ 26ТR и „Соларис Тролино“ 12. 

Обособена позиция № 8 - Доставка на токоснемателни четки и токоснемащи части за 

тролейбуси   “Шкода-Соларис“ 26ТR и „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 9 - Доставка на осветителни тела за автобуси „Соларис Урбино 

12“ и тролейбуси “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 10 – Доставка на части за  климатична и охладителна система 

на автобуси „Соларис Урбино 12“ и тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис 

Тролино 12“.         

Обособена позиция № 11 – Доставка на части за въздушна система на автобуси 

„Соларис Урбино 12“ и тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 12 – Доставка на резервни части за каросерия салон на 

автобуси „Соларис Урбино 12“ и тролейбуси “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 

12“. 

Обособена позиция № 13 – Доставка на кормилни щанги и сферични болтове за 

кормилна уредба на автобуси „Соларис Урбино 12“ и тролейбуси “Шкода-Соларис“ 26ТR, 

„Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 14 – Доставка на сервизен комплект за компресор на  

тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR и  „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 15 – Доставка на резервни части и консумативи за автобус СОР HB 18. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ /ИЗИСКВАНИЯ/:  

 Всички резервни части за тролейбуси  и автобуси трябва да отговарят  на 

предписаните от завода – производител на съответния тип тролейбуси и автобуси  

характеристики по вид, тип, параметри, клас на точност и други параметри. Не се допускат 

конструктивни изменения. Всички резервни части да са маркирани с номер и дата на 

производство от завода производител. Всички резервни части да се придружават от: 

сертификат за качество; или декларация за съответствие, БДС EN ISO 9001:2008 /2015/ - 

или еквивалентен на завода производител; или оторизационно писмо (нотариално заверено 

копие или оригинал) от завода производител или договор със завода производител (в 

случай, че доставчикът не е производител). Допуска се доставяне на еквивалентни резервни 

части, като в този случай, всеки доставчик  трябва да гарантира и докаже пълно 

съответствие  с оригиналните  резервни части. 

      Доставчикът - участник в процедурата, представя гаранция за експлоатация на 

резервните части. Когато участника не е производител - трябва да представи сертификат от 

производителя или Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1-или 

еквивалентен, за всяка обособена позиция, за която участва. Такива сертификати или 

декларации се представят от изпълнителя на Договора за всяка партида. 

Декларации за доставка на новопроизведени изделия. Такива декларации се 

представят от всеки участник в процедурата, като и от изпълнителят на договора за всяка 

доставка. 

Електронните платки, модули и компютърни конфигурации следва да бъдат с инсталирани 

програми и софтуери съобразно предназначението им. 

 

Пълното описание на изискванията към резервните части и консумативите за 

моторните превозни средства, обект на настоящата поръчка се съдържа в приложената към 

настоящата документация „Техническа спецификация“ по всяка  обособена позиция. В 

техническата спецификация каталожният номер на съответната резервна част или 



консуматив е каталожният номер от каталога на завода-производител:  на автобуси 

„Соларис Урбино 12“ - производител  „Соларис Бъс & Коуч“ С.А., Полша, на автобуси 

СОР HB 18 – производител „Сор Либхави“ ООД, Чехия; на тролейбуси „Шкода-Соларис“ 

26ТR – производител „Шкода Електрик“ АД, Чехия; на тролейбуси  „Соларис Тролино 12“ 

– производител „Соларис Бъс & Коуч“ С.А., Полша. Допуска се доставка на еквивалентни 

резервни части с друг каталожен номер на друг завод-производител. 

 

Стоките ще се доставят в стандартна експортна опаковка, подходяща да предпази 

стоките от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване, съответстваща на 

вида и начина на транспорт. 

 При получаване на доставка Възложителят извършва оглед за външни видими 

дефекти и при констатиране на такива отказва приемането на стоките. Изпълнителят 

заменя неприетите стоки с други, отговарящи на техническите параметри, заложени в 

Техническата спецификация на Възложителя, в 10/десет/ дневен срок от отказа за 

приемане на доставените стоки.  

 

  Възложителят си запазва правото да заявява за доставка и други резервни части за 

съответните моторни превозни средства, от каталог на Изпълнителя/производител, които 

не са включени в спецификацията, при единична стойност  - единичната цена на резервната 

част от каталога на изпълнителя/производителя, намалена с търговска отстъпка от 10%. 

Доставката на резервни части извън обхвата на посочената номенклатура в Техническата 

спецификация, въз основа на допълнителна заявка на Възложителя, се извършва в 10 

/десет/ дневен срок от получаване на писмената заявка.   

 

Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, 

т. 2 от ЗОП. 

Изпълнението на договора ще се извършва чрез периодични доставки на части и 

консумативи въз основа на заявка на Възложителя, по номенклатурата от спецификацията 

към договора за обществена поръчка, с обща приблизителна стойност на доставките  303 

100.00 лв. без  ДДС 

2. Срок на изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на 

договора.  

3. Място на изпълнение на поръчката – Доставките се извършват периодично, в срок до 10 

/десет/ дни след изпратената писмена заявка от страна на Възложителя за съответното количество и 

вид части или консумативи,  до склада за резервни части на Възложителя на адрес: гр. Стара 

Загора, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, придружени със сертификат за качество. 

Приемането и предаването ще се извършва с двустранно подписан приемо-предавателен 

протокол от лица, определени от Възложителя и Изпълнителя. Преминаването на риска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става след приемане на доставките. Рискът при 

транспортирането на стоките до мястото на изпълнение на поръчката е за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

4. Източник на финансиране – Финансирането на настоящата обществена поръчка се 

осигурява със собствени средства на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара 

Загора. 

5. Начин на плащане – Плащанията по договора ще се извършват по банков път по 

банкова сметка на Изпълнителя, посочена в договора, в 30 - дневен срок от  представяне на 

Възложителя на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на Закона за 

счетоводството и приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от 

представители на Възложителя и Изпълнителя. 

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени в банковата сметка, в срок до 5 дни, считано от датата на промяната. В случай, че 



Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, ще се счита, че плащанията са 

надлежно извършени. 

 

Раздел II 

Участници и изпълнители 

I. Участник в процедура 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.  

 1. Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка 

на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в 

обединението имат право да предоставят съответната доставка в държавата членка, в която 

са установени.  

2. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП. При 

установяване на тези обстоятелства, участниците се отстраняват. 

3. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника и за членовете на управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е 

вписан участника или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в 

състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите 

лица, които го представляват съгласно регистър, в който е вписано ЮЛ или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. 

4. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност 

съобразно разпоредбата на чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. 

5. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, за който са налице забраните  по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици 

Липсата на забрана за участие в процедурата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участника в ЕЕДОП,  раздел Г: ДРУГИ 

ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА,  освен с отбелязване на „Да“, съответно „Не“, 

и с изписване в пълен текст на обстоятелствата, които се отнасят за него - „Дружеството е 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и е свързано лице и 

се контролира от дружество /лица/ с такава регистрация“, съответно „Дружеството не е 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и не е свързано лице 

и не се контролира от дружество /лица/ с такава регистрация, поради което няма забрана за 

участие в обществени поръчки за дружеството и за контролираните от него лица на 

основание чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС”.“ 

6. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, за който са налице забраните по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 



Липсата на забрана за участие в процедурата по чл.69 от ЗПКОНПИ се декларира от 

участника в ЕЕДОП,  раздел Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО 

МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА 

ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, освен с 

отбелязване на „Да“, съответно „Не“ и с изписване в пълен текст на обстоятелствата, които 

се отнасят за него/по аналогия на т.5/. 

7. Не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници свързани лица, поради което 

участникът декларира, че не е свързано лице с друг участник. Това обстоятелство се 

отбелязва задължително в ЕЕДОП в Раздел Г /чрез изписване на пълният текст/. При 

установяване наличието на такива обстоятелства, участниците се отстраняват.  

 

Раздел III 

Правно основание за възлагане на обществената поръчка 

 Правно основание за възлагане на обществената поръчка - Възложителят обявява 

настоящата обществена поръчка на основание чл. 18 ,ал. 2 от ЗОП.  

        За непосочените в настоящите указания и документация условия по провеждането 

на поръчката се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и 

чуждестранни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката. 

Раздел IV 

Прогнозна стойност на поръчката   

 Прогнозна стойност на обществената поръчка, включваща всички плащания към 

изпълнителя е 303 100.00 лв./триста и три хиляди и сто лева/ без  ДДС,  общо за 15-те 

обособени позиции, а на всяка обособена позиция, както следва:  

 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 1 – 10 800.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 2- 32 950.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 3- 22 700.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 4 – 1 700.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 5 – 19 850.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 6  - 30 000.00 лв. без ДДС. 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 7 – 19 150.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 8 – 20 600.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 9 –  9 350.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 10 – 39 250.00 лв. без ДДС. 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 11 – 44 950.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 12 – 36 500.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 13 –  4 800.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 14 –  2 450.00 лв. без ДДС; 

Прогнозна стойност за Обособена позиция № 15 –  8 050.00 лв. без ДДС; 

 

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. В цената се включват 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, описани в техническата 

спецификация за съответната обособена позиция, вид и обхват, включително, но не само 

всички разходи за материали, изработка, опаковка, доставка, транспортни, товарно-

разтоварни дейности и други разходи. 



 Посочените прогнозни стойности по поръчката и по всяка обособена позиция са за срока на 

действие на договора. Възложителят няма задължение да изкупи прогнозните количества и видове 

части и консумативи. 

Раздел V 

Източник на финансиране 

  Финансирането на настоящата обществена поръчка се осигурява със собствени на 

възложителя средства. 

Раздел VI 

Варианти в офертата 

Не се разрешава представяне на варианти в офертата.  

Раздел VII 

Обособени позиции 

Обособена позиция № 1 – Доставка на спирачни накладки за тролейбуси “Шкода-

Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 12“ и автобуси „Соларис Урбино 12“ и СОР НВ18.  

Обособена позиция № 2 – Доставка на филтри за двигател на автобус „Соларис 

Урбино 12“. 

Обособена позиция № 3 – Доставка на филтри за въздушна и климатична система на 

автобуси „Соларис Урбино 12“ и тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 

12“. 

Обособена позиция № 4 – Доставка на филтри за двигател на тролейбуси “Шкода-

Соларис“ 26ТR.  

Обособена позиция № 5  - Доставка на огледала за автобуси „Соларис Урбино 12“, 

тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR и „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 6  - Доставка на стартерни акумулаторни батерии. 

Обособена позиция № 7 - Доставка на нагревател за парно за  тролейбуси “Шкода-

Соларис“ 26ТR и „Соларис Тролино“ 12. 

Обособена позиция № 8 - Доставка на токоснемателни четки и токоснемащи части за 

тролейбуси   “Шкода-Соларис“ 26ТR и „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 9 - Доставка на осветителни тела за автобуси „Соларис Урбино 

12“ и тролейбуси “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 10 – Доставка на части за  климатична и охладителна система 

на автобуси „Соларис Урбино 12“ и тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис 

Тролино 12“.         

Обособена позиция № 11 – Доставка на части за въздушна система на автобуси 

„Соларис Урбино 12“ и тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 12 – Доставка на резервни части за каросерия салон на 

автобуси „Соларис Урбино 12“ и тролейбуси “Шкода-Соларис“ 26ТR, „Соларис Тролино 

12“. 

Обособена позиция № 13 – Доставка на кормилни щанги и сферични болтове за 

кормилна уредба на автобуси „Соларис Урбино 12“ и тролейбуси “Шкода-Соларис“ 26ТR, 

„Соларис Тролино 12“. 

Обособена позиция № 14 – Доставка на сервизен комплект за компресор на  

тролейбуси  “Шкода-Соларис“ 26ТR и  „Соларис Тролино 12“. 



Обособена позиция № 15 – Доставка на резервни части и консумативи за автобус СОР HB 18. 

Възложителят допуска подаване на оферти по една или повече от обособените 

позиции,  като максималният брой позиции, по които може да се подава оферта, 

съвпада с общия брой позиции от предмета на поръчката (петнадесет обособени 

позиции). 

Раздел VIII 

Срок на валидност на офертите 

           Срок за валидност на офертите е 7 (седем) месеца, считано от датата, определена 

за краен срок за получаване на оферти. 

Раздел IX 

Връчване на решенията 

I.  Възложителят изпраща решенията за определяне на изпълнител и за прекратяване на 

процедурата в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към 

електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 

окончателните доклади на комисията.  

II. Решенията по т. I се изпращат:  

1. на адрес, посочен от кандидата или участника:  

1.1. на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис, или  

1.1.2. чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;  

1.1.3. по факс.  

2. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 

получаване на решението.  

3. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 1, 

възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача в деня, в който 

възложителят е узнал, че решението не е получено от участника. Решението се смята за 

връчено от датата на публикуване на съобщението.  

Глава втора 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ 

Раздел I  

Критерии за подбор 

I. Общи изисквания 

1. С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост.  

2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 

на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.  

II.  Изисквания за технически и професионални способности 



   Предлаганите от участника стоки трябва да са сертифицирани от акредитирани лица за 

контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации, 

стандарти  и качество на производителя. (чл. 63, ал. 1, т. 9 от ЗОП). 

 Забележка: Участникът попълва поле 12) в раздел В: Технически и професионални 

способности на Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като описва подробно 

изискванията по този критерий за подбор. 

  

ВАЖНО: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква 

от участника, определен за изпълнител да представи сертификати, издадени от 

акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките 

със съответните спецификации, стандарти и качество на производителя: Сертификат за 

качество, или декларация за съответствие, БДС EN ISO 9001:2008 /2015/ - или еквивалентен 

на завода производител; или оторизационно писмо (нотариално заверено копие или 

оригинал) от завода производител или договор със завода производител (в случай, че 

доставчикът не е производител). 

Забележка: Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е 

страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация за съответната област или да отговаря на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за 

оценяване на съответствието. 

Забележка: Възложителят ще приема и сертификати от други еквивалентни органи, 

когато изисква представянето на сертификати, изготвени от конкретен орган за оценяване 

на съответствието в съответствие с чл. 52, ал. 2 от ЗОП. Възложителят ще приеме 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 

Възложителят ще приеме и други подходящи доказателства за съответствие с изискванията 

за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или 

е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В 

този случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните. 

 

 Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива. 

 

 Раздел II  

Използване на капацитета на трети лица и подизпълнители 

Участниците могат да се позоват на  капацитета на трети лица и подизпълнители 

при условията на чл. 65 и чл. 66 от ЗОП. 

Раздел III 

Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор 

• Единен европейски документ за обществени поръчки 

1. При подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на електронен носител на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид по образец, 



утвърден с акт на европейската комисия -  https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg  или в 

WORD формат, който е наличен на Портала на обществени поръчки на адрес: 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912288&_dad=portal&_schema=PORTAL.  В него се 

предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен, са длъжни да предоставят информация.    

2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от 

тези лица се представя отделен ел.ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1.  

3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава за всеки 

от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, 

относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.  

4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ел.ЕЕДОП, когато 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.  

5. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави документи, удостоверяващи 

липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор, включително за третите лица и 

подизпълнителите. 

6. Възложителят няма право да изисква документи, до които 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.  

Раздел IV 

Критерии за възлагане 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодна оферта, която се определя въз онова на критерия „най-ниска цена“ 

Раздел V 

Необичайно благоприятни оферти 

1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 

подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 

изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя 

в 5-дневен срок от получаване на искането.  

2. Обосновката по т. 1 може да се отнася до:  

2.1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или 

на строителния метод;  

2.2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия 

за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 

строителството;  

2.3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, 

доставките или услугите;  

2.4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1912288&_dad=portal&_schema=PORTAL


2.5. възможността участникът да получи държавна помощ.  

3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата по т. 2, на които се позовава участникът. При необходимост от 

участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде 

приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.  

4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в 

останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 на ЗОП.  

5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в 

останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да 

докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 

107 от ДФЕС.  

6. Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по т. 5.  

7. Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да 

предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, 

свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения 

или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и документите, 

представени във връзка с данните по т. 2 

Глава трета 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

Раздел I 

Условия и ред за получаване на документация за участие. Срок за получаване на 

оферти  

•  Достъп до документацията чрез електронни средства 

 1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни 

средства до документацията за обществената поръчка от датата на:  

1.1. публикуване на обявлението в „Официален вестник" на Европейския съюз;  

1.2. публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, когато не подлежи 

на публикуване по т. 1.1.;  

2. Възложителят предоставя в профила на купувача достъп до документацията за участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

3. В обявлението се посочва интернет адресът, на който е достъпна документацията за 

обществената поръчка.   

4. Възложителят предоставя документацията за участие на хартиен носител на всяко лице, 

поискало това. На желаещите да им се предостави документацията за настоящата 

обществена поръчка могат да я получат на адреса за кореспонденция на Възложителя от 

8:00  до 16:30  часа всеки работен ден до крайния срок за получаване на офертите, посочен 



в обявлението. Документацията за участие на хартиен носител се предоставя на лицето 

безплатно. 

5. Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава само на 

място. При поискване от заинтересовано лице, възложителят изпраща документацията за 

негова сметка, след получаване на писмено поискване с посочен телефон и адрес за 

кореспонденция, посочване наименованието и вида на процедурата. 

Срок за получаване на оферти -  Минималният срок за получаване на оферти е 20 дни от 

датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. Конкретният 

срок е определен в обявлението. 

Раздел II 

Разяснения по условията на процедурата 

1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, 

обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 5 дни 

преди изтичане на срока за получаване на офертите.  

2. Възложителят предоставя разясненията в 3-дневен срок от получаване на искането. В 

разясненията не се посочва лицето, направило запитването.  

3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след посочения по-

горе срок.  

4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача. 

  

Раздел III             

Изменение на условията 

Промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в 

документацията за обществената поръчка и в описателния документ се правят по реда на 

чл. 179 от ЗОП. 

Раздел IV    

Заявяване на участие 

1. В зависимост от вида и етапа на процедурата, участниците подават оферти. С  

подаването на оферта се счита, че участникът се съгласява с всички условия на 

възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертата и с проекта на 

договор.  

2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение. 

3. Участниците представят и заявление за участие. 

4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 

от възложителя условия.  

5. Офертите и заявленията за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с 

място на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за 

участие и офертата да се представят на официален език на съответната страна.  

5.1. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала“, с 

подпис и печат на участника. 



6. До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие или офертите, всеки 

участник може да промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. 

7. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

само една оферта.  

8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

9. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение.  

10. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.  

Раздел V     

Съдържание на заявленията за участие и офертите 

I. Всяка оферта се подава в запечатана непрозрачна опаковка и трябва да съдържа: 

1. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника 

по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1; 

2. Заявление за участие по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 2, което включва най-

малко следните документи:  

2.1. На електронен носител Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

в съответствие с изискванията на чл.67 от ЗОП и условията на възложителя, а когато е 

приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, 

за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската 

комисия.  

Стандартен образец за електронен единен европейски документ за обществени поръчки 

/ЕЕДОП/ може да бъде изтеглен от сайта на Европейската комисия -  

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg  

Участникът посочва данни само в тези части и раздели на ел.ЕЕДОП, които 

кореспондират с изискуемата от Възложителя информация. 

2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;  

2.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да се представи 

копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка 

с конкретната обществена поръчка:  

2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;  

2.3.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

3. Офертата включва следните документи:  

3.1. Техническо предложение, съдържащо:  

3.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 3, в 

което следва да бъдат посочени всички резервни части или консумативи по обособената 

позиция, за която се отнася техническото приложение.  



3.1.2. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя или по преценка на 

участника - ПРИЛОЖЕНИЕ №4 (когато е приложимо)  

3.2. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за 

придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение за всяка 

обособена позиция, по която участва - по образец съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 5; 

представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис  „Предлагани ценови 

параметри“  

3.2.1. Предлаганата цена трябва да бъде за всяка номенклатура поотделно от 

съответната обособена позиция и за всички номенклатури в съответната обособена 

позиция,  да бъде окончателна - цена за единица мярка, посочена в техническата 

спецификация за съответната стока и да бъде представена в абсолютна сума в лева, до 

втори знак след десетичната запетая, без ДДС.  

3.2.2. Ценовото предложение следва да бъде подписано от лицето, което управлява и 

представлява участника по закон, или от пълномощник с изрично нотариално заверено 

пълномощно да подпише ценовото предложение; 

3.2.3. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които 

участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената 

поръчка до мястото на доставка – склада на възложителя в гр. Стара Загора, кв. 

„Индустриален“, Тролейбусно депо. 

4. Документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП се представят общо за всички обособени 

позиции от поръчката, за които участникът подава оферта. 

5. Документите по чл. 39, ал.3 от ППЗОП се представят поотделно за всяка обособена 

позиция от поръчката, по която участникът участва.  

Раздел  VI   

Подаване на оферта на хартиен носител 

1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга 

с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, от 8:00 до 

16:30 часа всеки работен ден до крайния срок за получаване на офертите, посочен в 

обявлението.   

Опаковката се надписва по следния начин:  

 

ОФЕРТА 

До 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, 

кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо  

гр. Стара Загора 6000 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 „ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ТРОЛЕЙБУСИ И 

АВТОБУСИ НА „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, СТАРА ЗАГОРА 

ПО 15 ОБОСОБНИ ПОЗИЦИИ“,  

 



За обособени позиции № ……………. 

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

(име на участника) 

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

(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава) 

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

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес) 

 

2. Документите по т. 1. се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват:  

2.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  

2.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

2.3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените позиции, за които 

се подават документите.  

3. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:  

3.1. подател на офертата;  

3.2. номер, дата и час на получаване;  

3.3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо.  

4. При получаване на офертата върху опаковката по т. 2 се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.  

5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който 

се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата 

от списъка се завеждат в регистъра по т. 3.  

7. В случаите по т. 6 не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в 

списъка.  

8. Получените оферти се предават на председателя на комисията, за което се съставя 

протокол с данните по т. 3. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя 

на комисията.  

 9. Офертите ще бъдат отворени в административната сграда на Възложителя, находяща се 

в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо. На отварянето на офертите 

могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Раздел  VII    

Конфиденциалност 



1. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 

позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.  

2. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.  

Раздел VIII  

Комисия 

1. Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане 

и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.  

2. По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с 

участниците.  

3. Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се отразяват в 

доклад.  

4. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете ѝ. Когато член на 

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено 

излага мотивите си.  

Раздел IX    

Действия на комисията при разглеждане на оферти, подадени на хартиен носител 

1. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се 

уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди ново определения час.  

2. Действията на комисията при разглеждане на оферти, подадени на хартиен носител, 

както и приемане на нейната работа е уредено в чл. 54 до чл. 61 от ППЗОП. 

Раздел X    

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

1. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерии за възлагане „най-

ниска цена“ 

 2. На оценяване подлежат само офертите, които са допуснати до оценяване и класиране. 

2.1. На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща цена по 

съответната обособена позиция, като общ сбор от единичните цени на изделията по 

обособената позиция, а останалите участници се класират по възходящ ред на 

предлагана цена. 

Раздел XI    

Съобщения 

1. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, 

следва да бъдат обективирани в писмен вид. 

2. Кореспонденцията на възложителя става по факс, с препоръчано писмо с обратна 

разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона 

за електронния документ и електронния подпис. Кореспонденцията на участниците с 

назначената от възложителя комисия става с препоръчано писмо с обратна разписка или 

чрез куриерска служба като кореспонденцията се адресира до лицето за контакт, посочено 

в обявлението за обществената поръчка. 



3. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедура за възлагане 

на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на офертите на участниците. 

4. Решенията на възложителя, за  които  той  е  длъжен съгласно нормите на ЗОП да  

уведомява участниците, ще се връчват лично срещу подпис или ще се изпращат с 

препоръчано писмо с обратна  разписка /или куриер/, или по факс, или по електронен  път 

при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Възложителят може да приложи всеки един от начините на уведомяване като всички имат 

еднаква доказателствена сила за изпълнение на задължението за връчване. 

5. За получено писмо или уведомление  по  време  на процедурата ще се  счита това, което е 

достигнало до адресата, на посочения от него адрес или факс или електронна поща. Когато 

адресатът е сменил своя адрес /факс/ електронна поща и не е информирал своевременно 

затова възложителя или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено ще се 

счита уведомлението, което е достигнало до адреса /факса/ електронната поща, известен на 

изпращача. 

Раздел XII 

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 

1. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди 

подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 

/пет/ % от стойността на договора. 

2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена от участника в една от 

следните форми: 

- парична сума, платима по следната банкова сметка:  

ЦКБ клон Ст. Загора  

IBAN:  BG92 CECB 9790 10C6 2265 00;  

BIС:  CECBBGSF 

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора, 

издадена в полза на възложителя, по образец Приложение №6 и със срок на валидност, 

най-малко 30 дни след изтичане срока на договора. 

- оригинална безусловна и неотменяема застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност, най-малко 30 дни след 

изтичане срока на договора. 

3. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

4. Застраховката следва да бъде в полза на Възложителя и да съдържа наименованието на 

поръчката, данни за възложителя и изпълнителя /титуляра/ и издаващото дружество, 

стойността на договора и на гаранцията.  

Застрахователната полица, както и всеки издаден към нея добавък/анекс, 

следва да е в оригинал с подпис и печат на застрахователя и указани данни на 

застрахователя, застрахования (в качеството и на застраховащ, тъй като заплаща и 

застрахователна премия) и бенефициента. Допуска се да бъде издадена 

застрахователна полица с няколко екземпляра от нея със статут на оригинали. 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора  е бенефициент по 

застрахователната полица. 

Застрахователната полица следва да е издадена от застраховател по смисъла на 

разпоредбите на Кодекса за застраховане. 



Всички разходи за избор на застраховател, сключване на застраховката и заплащане 

на застрахователната премия следва да са за сметка на застрахования (изпълнител по 

договора за доставка). 

Застрахователната премия следва да е платена от застрахования еднократно и в 

пълен размер. 

В застрахователната полица следва да се съдържа задължение на 

застрахователя, при пълно или частично неизпълнение от страна на изпълнителя по 

договора, неотменимо и безусловно да изплати на бенефициента посоченото в 

издаденото от последния искане (подписано и подпечатано) за плащане сума, в 

рамките на застрахователната сума в застрахователната полица. Плащането да е в срок 

до 15 календарни дни след получаване на първото надлежно искане за плащане от 

бенефициента по застрахователната полица, деклариращо, че изпълнителят (застрахован по 

застрахователната полица) не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по 

договора за доставка, независимо от евентуални възражения на изпълнителя. Искането за 

плащане от бенефициента е единственият документ, въз основа на който 

застрахователят се задължава да изплати обезщетението. Основно покритие по 

застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и други уговорени 

обезщетения, начислени във връзка с претенции на бенефициента към изпълнителя. 

При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по договора за доставка е 

длъжен да представя добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и 

ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на 

застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица 

остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да 

влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като 

всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват. 

Самоучастие на застрахования по застрахователната полица не се допуска. 

Всички права и задължения на застрахователя, застрахования и бенефициента 

следва да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други 

документи. 

При регламентиране в полицата на условията за прекратяване на покритието по 

дадена полица, покритието да се прекратява при настъпване на най-ранното от следните 

обстоятелства: 

• изтичане срока на застрахователната полица, съответно на издадените към нея 

добавъци/анекси за удължаването й (ако има такива); 

• връщане на оригинала от застрахователната полица от бенефициента на 

застрахователя с писмено уведомление от бенефициента до застрахователя. 

Застрахованият има право да представи на застрахователя копие на сключения с 

”Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора договор за доставка и всички 

други необходими документи свързани с него, с изключение на тези, които съдържат 

класифицирана информация или друга информация, която е защитена със закон. 

Проектът на полицата се съгласува предварително от бенефициента преди приемане 

на застрахователната полица като гаранция за изпълнение. 

5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, респективно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

6. Разходите по откриването и поддържането 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 настоящата процедура. 

7. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за времето, през което 

средствата са престояли законно у него. 

8. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 



9. Възложителят не сключва договор за изпълнение на обществената поръчка, когато 

участникът определен за изпълнител на поръчката, при подписването на договора не 

изпълни условията по настоящия раздел. 

6. Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител представя Декларации по Приложение № 2 и № 4 от ПП на Закон за мерките 

срещу изпирането на пари - Образец № 7 и Образец № 8.  

 

Раздел XIII 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в 

настоящата документация, ще се прилагат разпоредбата на чл.179 от ЗОП. 

2.За всички неуредените въпроси в настоящата документация ще се прилагат 

разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, Търговския закон и другите действащи нормативни 

актове, свързани с предмета на обществената поръчка.  

 

 

 
 

  


