


РАЗДЕЛ І: 

 

1. Наименование на Възложителя: 

Възложител на обществената поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“  ЕООД, 

СТАРА ЗАГОРА“ е управителят на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара 

Загора. 

2. Вид на обществената поръчка:  

Обект на настоящата обществена поръчка е услуга и на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 

във вр. с чл. 186-190 от ЗОП същата ще се проведе по реда на Глава двадесет и шеста от 

ЗОП чрез ,,Събиране на оферти с Обява“, като целта е определяне на изпълнител на 

обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите 

на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора 

Навсякъде, където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка“ 

и/или „Поръчка“, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се възлага по реда 

на ЗОП и която ще се възложи чрез ,,Събиране на оферти с Обява“ по реда  на чл. 186-190 

от ЗОП. 

Участниците могат да подадат оферта за изпълнение на обществената за всяка 

една, за повече  от една или за всички обособени позиции от поръчката.  

ВАЖНО: Офертата се подава поотделно за всяка обособена позиция. 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до всички 

документи публикувани на официалната интернет страница на Възложителя – 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора в раздел „Профил на купувача“ – 

Поръчки по глава 26 от ЗОТ - http://www.tpsz.bg.   

3. Възможност за представяне на варианти в офертите: 

Не се допуска представяне на варианти в офертите. 

 

4. Предмет и описание на обществената поръчка: 

Предметът на обществената поръчка, която се възлага  по реда на чл. 186 и сл. от 

ЗОП, а именно чрез ,,Събиране на оферти с Обява“, е: „Предоставяне на услуги по 

застраховане за нуждите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“ 

чрез сключване на договор/и по обособените позиции: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в 

обществения превоз“ на  превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Задължителна застраховка „Трудова злополука“ на 

работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“  на 

работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети 

лица“ за причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора вследствие или по повод упражняване на 

застрахованата дейност. 

 

http://www.tpsz.bg/


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката 

ДМА на дружеството.                 

                                                       

Пълното описание на превозните средства по ОП № 1  е дадено в Приложение № 1 

от настоящата документация.  

Пълното описание на превозните средства по ОП № 2  е дадено в Приложение № 2 

от настоящата документация.  

Средно списъчен брой по длъжности на работниците и служителите по ОП № 3 е 

дадено в приложение № 3.  

Средно списъчен брой на работниците и служителите по ОП № 4 е дадено в 

приложение № 4.  

Пълно описание на ДМА на дружеството по ОП № 6 е дадено в приложение № 6  

 

Застраховката има действие на територията на Република България.                                

5. Прогнозна стойност на обществената поръчка: 

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС. 

ОБЩАТА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на настоящата поръчка е в размер на: 

54 800. 00 (петдесет и четири хиляди и осемстотин)  лева, без ДДС.  

 

ПРОГНОЗЕН ОБЕМ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ по обособени позиции: 

ОП № 1:   прогнозна стойност 29 300.00 лв. 

ОП № 2:   прогнозна стойност   9 000.00 лв. 

ОП № 3:   прогнозна стойност   5 000.00 лв. 

ОП № 4:   прогнозна стойност   7 000.00 лв. 

ОП № 5:   прогнозна стойност   1 500.00 лв. 

ОП № 6:   прогнозна стойност   3 000.00 лв. 

 

 

Настоящата обществена поръчка се финансира със средства на възложителя. 

Посочената прогнозна стойност на доставката по всяка обособена позиция е 

максималният финансов ресурс на възложителя. Оферти, които надхвърлят 

максималния финансов ресурс ще бъдат отстранявани от комисията. 

 Всички плащания се извършват съгласно клаузите на проекта на договор.  

Разходите за подготовката и изготвянето на офертите са за сметка на участниците в 

обществената поръчка. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито 

и да е било претенции за разходи, направени от тях при подготовката и подаването на 

офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на обществената поръчка.         

 

6. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ: 

 По ОП № 1 – задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и  автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора: 

Покрити рискове – имуществени или неимуществени вреди, свързани с 

притежаването и/или използването на МПС на територията на  Република България, за 

които застрахованият отговаря, съгласно действащото законодателство.  

Обект на застраховка – превозни средства по списък – Приложение № 1.  

 

По ОП № 2 - задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения 

превоз“ на  превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, 

Стара Загора: 

Обект на застраховане - здравето, животът и телесната цялост на пътниците в 

средствата за обществен превоз на възложителя – превозни средства по списък – 

Приложение № 2.  



Покрити рискове - здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата 

за обществен превоз, както и лицата, намиращи се в превозни средства или в 

непосредствена близост до тях преди качването и след слизането. 

Застрахователна сума по задължителната застраховка „Злополука“ на пътниците за 

всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лв. Отговорността на застрахователя за изплащане 

на застрахователната сума или на съответната част от нея се поражда в случаите, когато 

вследствие на злополука, покрита по договора за застраховка по чл. 471 от КЗ, е причинена 

смърт или трайна загуба на работоспособност на пътник.  

 

По ОП № 3 – задължителна застраховка „Трудова злополука“ на работниците и 

служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора:  

 

Покрити рискове - смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука; 

трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука; временна 

неработоспособност вследствие на трудова злополука. 

 

Обект на застраховката – работниците и служителите на застраховащия, които 

извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятието, принадлежащи 

към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за 

страната. Застраховани работници и служители - средно списъчен общ брой - 373 души - 

Приложение № 3. 

Застрахователна сума:  

1. При смърт на застраховано лице – десеткратния  размер на годишната брутна 

работна заплата; 

 2. При трайно намалена работоспособност обезщетението е процент от 

застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно 

намалена работоспособност на работника или служителя, установен от съответния 

компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността;  

3. При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна 

заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки 

започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на 

загубената работоспособност:  

1. над 10 до 30 календарни дни включително - 3 на сто; 

2. над 30 до 60 календарни дни включително - 5 на сто; 

3. над 60 до 120 календарни дни включително - 7 на сто; 

4. над 121 календарни дни - 10 на сто. 

 

 

По ОП № 4 - застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и 

служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

Брой на застраховани работници и служители - около 373, съгласно списък – 

Приложение № 4. 

 Застрахователна сума за едно лице е 5 000.00 лв.  

 

Покрити рискове – смърт, трайна загуба на работоспособност, временна загуба на 

работоспособност на застрахования, вследствие  на битова злополука или общо заболяване; 

дневни пари за болничен престой 

 

По ОП № 5 -  застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица“ за 

причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица, причинени от 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора, вследствие или по повод 

упражняване на застрахованата дейност. 



Застраховани обекти: сгради по седалището на дружеството и контактна 

електрическа мрежа на тролейбусите в гр. Стара Загора. 

Покрити рискове - застраховката покрива изплащането на обезщетения за 

причинени имуществени и неимуществени вреди при телесно увреждане/вкл. смърт, 

заболяване или загуба на работоспособност/  на трети лица, нанесени при аварийно падане 

на съоръжения или проводници от въздушно контактна мрежа, собственост на 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора и други събития, настъпили през 

периода на застраховката.                      

Лимит на отговорност за едно събитие – 50 000.00 лв. 

Лимит на отговорност в агрегат без ограничение на броя на застрахователните 

събития – 100 000.00 лв. 

 

По ОП № 6 - застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на 

дружеството. 

Предмет на застраховката /застраховани обекти/:  

 ДМА на дружеството с обща балансова стойност 5 000 219.28 лв., представляващи 

сгради, машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства без ДКН,  инвентар, 

разходи за придобиване на ДМА.          

КЛАУЗИ: 1. „Пожар и други опасности“ С ОСНОВНО ПОКРИТИЕ пожар 

/включително  последиците от гасенето на пожара/, експлозия и/или имплозия, удар от 

мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях и 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ: природни бедствия-буря, ураган, проливен дъжд, 

градушка, замръзване,  падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия; свличане 

или срутване на земни пластове; тежест от естествено натрупване на сняг или лед; 

измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и 

паропроводна инсталации и включените към тях уреди; удар от ППС или животно, 

непринадлежащо на застрахования или  на лица, работещи при него, със застрахованото 

имущество; злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/.              

   Лимит на отговорност: Пълният размер на разходите по възстановяване на 

имуществата в същия вид и качество чрез ремонт/при частична вреда/ или подмяната 

им /при тотална загуба/. 

2. „Земетресение“ с обезщетение за пълна загуба или частично увреждане на 

застрахованото имущество вследствие на риска земетресение.  

Лимит на отговорност: Пълният размер на разходите по възстановяване на 

имуществата в същия вид и качество чрез ремонт/при частична вреда/ или подмяната 

им /при тотална загуба/. 

3. „Стъкло“ с обезщетение за стъкло, счупване на стъкло, фиксирано на врати, 

прозорци или други рамкови конструкции, в резултат на покрития риск по Клауза  „Пожар 

и други опасности“, с лимит на отговорност 2500.00 лв. 

 

 

Забележка:   

От страна на Изпълнителя не може да се прилагат ограничения в броя на 

възникналите застрахователни събития през периода на застраховката за всяко превозно 

средство, независимо от характера на събитието, както и да се изисква дозастраховане за 

всяко превозно средство във връзка с предишни застрахователни събития за застрахования 

период. 

Избраният изпълнител има задължението да застрахова със застраховките, предмет 

на обособена позиция 1, 2, 3, 4 и 5 и превозните средства, придобити от Възложителя след 

сключване на договора, но през съответните срокове за застраховане, посочени по – горе, 

както и новоназначени работници и служители през този период. Застрахователните 

премии на новопридобитите превозни средства и за новоназначени служители се определят 

при съответно приложение на тарифите, предложени в офертата на избрания изпълнител, 



за съответния вид застраховка пропорционално за следващия застрахователен период  /при 

разсрочено плащане/. 

За отчислено (бракувано) превозно средство и освободен служител 

застрахователната премия се намалява пропорционално за следващия застрахователен 

период /при разсрочено плащане/. 

 

 7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

Възложителят заплаща застрахователната премия по ОП № 1,  ОП № 3, ОП № 4, ОП 

№ 5 и ОП № 6 разсрочено, на 4 четири/ равни вноски. По ОП № 2 Възложителя заплаща 

застрахователната премия ежемесечно до 15-то число на следващия месец.  

 

Изпълнителят заплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 календарни дни  

след представяне от Възложителя на съответните документи, посочени от изпълнителя.  

 

8. Място и срок за изпълнение на поръчката: 

 

 МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Управлението на „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Тролейбусни депо. 

    СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - Срокът на договорите за 

изпълнение на обществената поръчка е една година /дванадесет месеца/ и е   както следва: 

   По ОП № 1 - задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите“ на превозни средства: Полиците за застраховките „Гражданска 

отговорност на автомобилистите“ се сключват съгласно разпоредбите на Кодекса за 

застраховането за срок от една година. Полиците се сключват в рамките на срока на 

действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Началната дата на 

застрахователните полици е съобразно изтичане срока на действащите полици за 

съответните автомобили, съгласно Приложение № 1 от документацията или 

прекратяване на действащите полици. Полиците за застраховките „Гражданска 

отговорност на автомобилистите” се сключват с начало на застрахователно покритие 

датата на подписване на договора, за МПС, които нямат сключена полица за 

Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, а за тези, които имат 

такава, от 00:00 ч. на датата следваща тази, на която изтича действието на полиците 

на посочените в Приложение № 1 МПС или датата, на която е прекратено покритието 

по действащата полица. 

    По ОП № 2 - задължителна застраховка „Злополука на пътниците в обществения 

превоз“ на  превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, 

Стара Загора: Полиците за застраховката „Злополука на пътниците в обществения 

превоз“ на  превозни средства се сключват за срок от една година. Полиците се сключват 

в рамките на срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. 

Началната дата на застрахователните полици е съобразно изтичане срока на 

действащите полици за този вид застраховка съгласно Приложение № 2 от 

документацията или прекратяване на действащите полици - от 00:00 ч. на датата 

следваща тази, на която изтича действието на полиците по Приложение № 2 или 

датата, на която е прекратено покритието по действащата полица.  

       По ОП № 3 - задължителна застраховка „Трудова злополука“ на работниците и 

служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора: Полиците за 

задължителната застраховка „Трудова злополука“ се сключват за срок от една година. 

Полиците се сключват в рамките на срока на действие на договора за възлагане на 

обществената поръчка. Началната дата на застрахователните полици е съобразно 

изтичане срока на действащите полици за този вид застраховка съгласно Приложение 

№3 от документацията или прекратяване на действащите полици - от 00:00 ч. на 

датата следваща тази, на която изтича действието на полиците по Приложение № 3 



или датата, на която е прекратено покритието по действащата полица. от 

документацията. 

    По ОП № 4 - застраховки „Живот“, „Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и 

служителите на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора: Полиците за 

застраховката се сключват за срок от една година. Полиците се сключват в рамките на 

срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Началната дата 

на застрахователните полици е съобразно изтичане срока на действащите полици за 

този вид застраховка съгласно Приложение № 4 от документацията -  от 00:00 ч. на 

04.10.2017 г.  

    По ОП № 5 - застраховка „Обща Гражданска отговорност към трети лица“ за 

причинени имуществени и неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора вследствие или по повод упражняване на 

застрахованата дейност. Полиците за застраховката се сключват за срок от една година. 

Полиците се сключват в рамките на срока на действие на договора за възлагане на 

обществената поръчка. Началната дата на застрахователните полици е 00:00 ч. на 

датата, следваща датата на подписване на договора. 

   По ОП № 6 - застраховка „Имущества“ с предмет на застраховката ДМА на 

дружеството: Полиците за застраховката се сключват за срок от една година. Полиците 

се сключват в рамките на срока на действие на договора за възлагане на обществената 

поръчка. Началната дата на застрахователните полици е съобразно изтичане срока на 

действащите полици за този вид застраховка  - от 00:00 ч. на 04.10.2017г. 

РАЗДЕЛ ІІ: 

 

УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Общи изисквания към участниците 

 В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, включително техни обединения, както и 

всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и което отговаря на 

изискванията посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане 

на Закона за обществени поръчки (ППЗОП) и предварително обявените условия и 

изисквания на Възложителя посочени в настоящата обява. 

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

обявените от възложителя условия. Участниците са длъжни да спазват изискуемите 

срокове и условия, посочени в обявата, техническото задание, указанията, ЗОП и ППЗОП. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в 

обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти 

и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. 

В случай, че бъде представено ценово предложение, надхвърлящо максималния 

финансов ресурс на възложителя за прогнозирания обем на поръчката по обособените 

позиции,  участникът ще бъде отстранен от участие във възлагането на обществената 

поръчка. 

Участниците представят своите ценови предложения съгласно Образец № 11.  

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция, за която 

участникът е представил оферта, следва да включва всички плащания на възложителя по 

договора - застрахователна премия за съответния вид застраховка по обособената позиция,  

както и др. дължими плащания по закон. В предлаганата цена за изпълнение на поръчката 

следва да са  включени всички дължими вноски и такси, включително на вноската за 

Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. 

Ценовите предложения по ОП № 1,  ОП № 3, ОП № 4, ОП № 5 и ОП № 6 следва да бъдат 

посочени в лева, като предложените застрахователни премии, застрахователни суми и 

тарифни ставки трябва да са положителни числа. Застрахователните премии и 



застрахователни суми трябва да са записани най-много до втория знак след десетичната  

запетая, а тарифните ставки в проценти – най-много до втория знак след десетичната 

запетая. Неспазването на условието е основание за отстраняване от участие в процедурата. 

Ценовото предложение по ОП № 2 следва да бъде формирано като процент 

върху реализирани месечни приходи от продадени билети и карти през срока на 

договора. Прогнозните приходи за 12-месечния срок на договора за застраховка по ОП № 2 

са в приблизителен размер 6 000 000.00 лева. Ценовото предложение, изразено в процент от 

реализираните месечни приходи от продадени билети и карти през срока на договора,  

следва да включва всички плащания на възложителя по договора -  застрахователна премия 

по обособената позиция,  както и др. дължими плащания по закон.  

 

Посочените от участниците цени са окончателни и не подлежат на промяна за целия 

срок на договора.  

Допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените цени са за сметка 

на участника!!! 

Плащанията ще бъдат извършвани в български лева (BGN) по банков път, с 

платежно нареждане по сметка, посочена от участника, съгласно условията на договора. 

Кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната 

компетентност. 

За настоящата Обществена поръчка трето лице е всяко физическо и/или 

юридическо лице, което не е участник, подизпълнител и/или не е член в обединението, а за 

физическото лице и не е на трудов или граждански договор при участникът, но участникът 

е посочил, че ще използва неговия ресурс, който ресурс може да е технически и/или 

нематериален и/или човешки. 

Използването на ресурси на други физически и/или юридически лица (трето лице) е 

допустимо, съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП, но следва да бъде доказано от участника, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. Третите лица трябва да отговарят на поставените критерии за подбор, за 

доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не са налице 

основанията за отстраняване. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и 

съща поръчка. 

На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за 

създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение 

на физически и/или юридически лица. 

В тези случаи договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва 

едновременно в две обединения, които са участници в настоящата обществена поръчка, 

или да участва в обществената поръчка самостоятелно и в обединение. 

Установяването на подобно обстоятелство ще доведе до отстраняване на 

всички предложения, с които е ангажирана страната. 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение 

помежду си, в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в 

обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В него или в друг отделен 

документ, участниците в обединението трябва да определят и партньор, който да 

представлява обединението за целите на обществената поръчка. Всички членове в 



обединението да са солидарно отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора 

за обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване 

на офертата и за целия период на изпълнение на договора. 

Споразумението за създаване на обединение или друг документ, от който е видно 

правното основание за създаване на обединение, задължително се прилага към офертата на 

участника в заверено копие. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на 

юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред изпълнителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено.     

 Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът 

приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените 

подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 

Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при 

изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители. 

 Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от обществената поръчка. 

 Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на 

друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

 

 2. Лично състояние: 

 Не може да участва в настоящата обществена поръчка, съответно Възложителят ще 

отстрани от участие в обществената поръка всеки участник, при който е налице някое от 

обстоятелства посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП:  

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по чл. 

108а от Наказателния кодекс (НК); трафик на хора по чл. 159а - 159г от НК; престъпление 

против трудовите права на гражданите по чл. 172 от НК; престъпления против младежта по 

чл. 192а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление 

против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; престъпление против финансовата, данъчната 

или осигурителната система по чл. 253 - 260 от НК; подкуп по чл. 301 - 307 от НК; участие 

в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК и престъпление против околната 

среда по чл. 352 - 353а от НК.  

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези от т. 1, в друга държава членка или трета страна. 

2.3. 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 

държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила. 

Горното обстоятелство не се прилага, когато размерът на неплатените дължими 

данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния 

общ оборот за последната приключена финансова година.   

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите на чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

2.5. 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. 



2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и 

чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Забележка: „Конфликт на интереси“ по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП е 

налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата 

структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или 

могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по 

смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 

независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 

      При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за 

същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената 

поръчка. 

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

изискванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. 

При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 от ЗОП като представят собственоръчно 

подписани декларации. Декларацията за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 

5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.    

Участник, за когото са налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

  

3. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:  

Участникът трябва да притежава лиценз за извършване на застрахователна дейност, 

издаден от Комисията по финансов надзор, валиден към момента на подаване на офертата и 

включващ застраховките, предмет на обществената поръчка по съответната обособена 

позиция или, за участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз -

еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. При участници, 

установени в друга държава членка на Европейския съюз, следва да са изпълнени 

относимите към участника специфични изискванията на чл. 52 – 55 от Кодекса на 

застраховането. 

 

4. Икономическо и финансово състояние – Възложителят не поставя финансови и 

икономически изисквания. 

 

5. Технически и професионални способности: 

Участникът в обществената поръчка трябва да е изпълнявал дейности идентични 

или сходни* с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано от 

датата на подаване на офертата. 

Забележка: Под изпълнение на дейности с предмет „сходен с предмета на 

настоящата поръчка“ Възложителя ще приеме дейности по доставка на гуми за товарни 

автомобили, и/или за автобуси и/или за тролейбуси и/или еквивалент. 

           Минимални изисквания за допустимост на участниците : 

Участникът следва да е изпълнил минимум две услуги, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, за която участва, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или 

на офертата. Изпълнението на изискването се доказва с представяне на Списък на 
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услугите, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 

извършената услуга.       

  Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 

професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може 

да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и изискванията спрямо тях 

се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

В случай на участие на чуждестранни физически или юридически лица, същите 

представят документи, доказващи техническите възможности, съгласно действащото в 

страната законодателство, в която са регистрирани.  

В случай, че участникът ще ползва ресурсите на други физически или юридически 

лица при изпълнение на поръчката, то трябва да може да докаже, че ще има на свое 

разположение техните ресурси за целия период на договора, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения.  

         Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки участник, който не 

отговаря на изискванията, установени в ЗОП и другите нормативни актове, както и на 

изискванията, посочени в тази документацията за участие.  

 

6. Гаранция за изпълнение на обществената поръчка: 

Възложителят изисква предоставяне на гаранция за изпълнение на договора в 

размер на 5% от стойността на договора съгласно чл. 111 от ЗОП.   

 

7. Подготовка на офертата 

7. 1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

указанията към обявата; 

7. 2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и Техническите спецификации;  

7. 3. Отговорността за правилното разучаване на указанията за участие се носи 

единствено от участниците; 

7. 4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тези указания, при спазване на разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП; 

7. 5. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи оферта  за една 

обособена позиция, за няколко или за всички обособени позиции. 

7. 6. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти на офертите; 

7. 7. При подаване на офертите си участниците могат да посочат информация от 

офертата, която има конфиденциален характер във връзка с наличието на търговска тайна. 

При позоваване на конфиденциалност, възложителя няма право да разкрива информацията, 

предоставена му от участника. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност 

по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

7. 8. Представените образци в документацията за участие и условията описани 

в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат 

напълно съобразени с тези образци. Ако офертата не е представена по приложените 

образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на 

офертата с изискванията за участие. 

7. 9. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в 

обществената поръчка, са за сметка на участниците. 

7. 10. Офертата, включително всички придружаващи я документи и данни се 

подписват само от законните представители на участника, съгласно съдебната му 

регистрация или от изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя 

пълномощно - оригинал или с нотариална заверка. 
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7. 11. Всички документи следва да са с дата на издаване, предшестваща подаването 

на офертата не повече от 3 месеца и да са в срока на тяхната валидност. 

7. 12. Всички документи, ако са копия, трябва да са заверени с гриф „Вярно с 

оригинала“, подпис и свеж печат на участника, освен документите, за които са посочени 

конкретни изисквания за вида и заверката им. В случаите, в които участника е обединение, 

което не разполага със собствен печат, върху документите може да бъде положен печат на 

един от участниците в обединението; 

 7. 13. Всички документи, свързани с предложението на участника, следва да бъдат 

на български език. Ако в предложението са включени документи и референции на чужд 

език, то следва да са придружени от превод на български; 

 7. 14. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции, 

съгласно удостоверението за актуално състояние или упълномощено от него лице.   

 7. 15. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка за всяка обособена 

позиция поотделно. Върху опаковката се изписва следния текст: 

 

               До ,,Тролейбусни и автобусни превози“       

                                                                       ЕООД, Стара Загора, кв. „Индустриален“, 

                              Тролейбусни депо  

 

ОФЕРТА  

за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за 

нуждите на „ТРОЛЕЙБУСНИ И АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ“  ЕООД, СТАРА ЗАГОРА“ 

ПО ОП №  ……………………….................................................................................................... 

      ______________________________    

        име на участника 

        ________________________________  

        адрес за кореспонденция 

           _________________________________ 

      лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

 

 В долния десен ъгъл на плика се посочват наименование, адрес за кореспонденция 

на участника, телефон, факс и/или е-mail. 

 

Участникът не може в офертата си да поставя условия и изисквания, които не 

отговарят на обявените в указанията или да представя повече от една оферта по една 

и съща обособена позиция, или да представя оферта с варианти, или да представя 

самостоятелна оферта, въпреки че фигурира в офертата на друг участник, като 

подизпълнител или като член на обединение.      

 

 8. Съдържание на офертата: 

8. 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника (Образец № 1);  

Този списък се поставя в началото на приложените документи. Всеки лист, 

съдържащ се в офертата, задължително следва да бъде подреден съгласно списъка. 

8. 2. Изрично пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от 

него документи към офертата, когато офертата не е подписана от законния представител на 

участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 

 8.  3. Представяне на участника, което включва:  

а) посочване на единен идентификационен код 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 -  Декларация за ЕИК 

(Образец № 2). 

Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, същите представят документ за регистрация, 

съобразно националното си законодателство. 

б) адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

обществената поръчка. Представят се под формата на Административни сведения – 

Представяне на участника – подписани от участника (Образец № 3);  

 в) Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо 

лице, следва да се представи – копие на документ, от който да е видно правното основание 

за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата 

обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; 

разпределението  на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които 

ще изпълнява всеки член на обединението; определяне на партньор, който да представлява 

обединението за целите на обществената поръчка; уговаряне на солидарна отговорност, 

когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. 

8. 4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП - (Образец № 4); 

8. 5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-

5 от ЗОП - (Образец № 5);  

8. 6. Декларация за участие на подизпълнители - (Образец № 6).   

8. 7. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител - (Образец № 7) - (ако 

е приложимо).  

 8. 8. Декларация за приемане условията на проекта на договора - (Образец № 

8). 

8. 9. Декларация за срок на валидност на офертата - (Образец № 9). 

 8. 10. Предложение за изпълнение на обществена поръчка - (Образец № 10). 

 8. 11. Ценово предложение - (Образец № 11). 

            8. 12. Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисията 

по финансов надзор, валиден към момента на подаване на офертата и включващ 

застраховките, предмет на обществената поръчка по съответната обособена позиция или, за 

участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз - еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която са установени. При участници, установени в друга 

държава членка на Европейския съюз, следва да са изпълнени относимите към участника 

специфични изискванията на чл. 52 – 55 от Кодекса на застраховането. 

9. Критерий за възлагане на обществената поръчка. 

Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната 

оферта.  

За настоящата обществена поръчка Икономически най-изгодната оферта се определя 

въз основа на критерий за възлагане - ,,НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ на основание чл.70, ал. 2, т. 

1 от ЗОП.   

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Сключване на застраховка „Гражданска 

отговорност“ на превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора 

 Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на 

поръчката по обособената позиция за всички превозни средства по  приложение № 1, 

включваща застрахователната премия за срока на договора за съответния вид застраховка 

по обособената позиция и всички други дължими плащания по закон -  вноски и такси, 

включително на вноската за Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху 

застрахователните премии.  

 



По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Сключване на застраховка „Злополука на 

пътниците в обществения превоз“  на превозни средства, собственост на 

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора“ 

Офертите ще бъдат оценявани по предложената цена за изпълнение на поръчката по 

обособената позиция за всички превозни средства по  приложение № 2, включваща 

застрахователната премия за срока на договора за съответния вид застраховка по 

обособената позиция и всички други дължими плащания по закон -  вноски и такси, 

включително на вноската за Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху 

застрахователните премии – най-нисък процент на застрахователната премия върху 

реализирани месечни приходи от продадени билети и карти през срока на договора. 

 

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Сключване на задължителна застраховка 

„Трудова злополука“ на работниците и служителите на „Тролейбусни и автобусни 

превози“ ЕООД, Стара Загора“ 

Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на 

поръчката по обособената позиция за всички работници и служители по приложение № 3, 

включваща застрахователната премия за срока на договора за съответния вид застраховка 

по обособената позиция и всички други дължими плащания по закон -  вноски и такси, 

включително на вноската за Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху 

застрахователните премии. 

 

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Сключване на застраховки „Живот“, 

„Злополука“ и „Заболяване“  на работниците и служителите на „Тролейбусни и 

автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора. 

        Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на поръчката 

по обособената позиция за всички работници и служители в групата по  приложение №4, 

включваща застрахователната премия за срока на договора за съответния вид застраховка 

по обособената позиция и всички други дължими плащания по закон -  вноски и такси, 

включително на вноската за Гаранционния фонд и данъка съгласно Закона за данък върху 

застрахователните премии. 

 

      По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Сключване на застраховка „Обща 

Гражданска отговорност към трети лица“ за причинени имуществени и 

неимуществени вреди на трети лица от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, 

Стара Загора. 

Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на 

поръчката по обособената позиция, включваща застрахователната премия за срока на 

договора за съответния вид застраховка по обособената позиция и всички други дължими 

плащания по закон -  вноски и такси, включително на вноската за Гаранционния фонд и 

данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. 

 

    По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Сключване на застраховка „Имущества“ с 

предмет на застраховката ДМА на дружеството. 

       Офертите ще бъдат оценявани по предложената обща цена за изпълнение на 

поръчката по обособената позиция, включваща застрахователната премия за срока на 

договора за съответния вид застраховка по обособената позиция и всички други дължими 

плащания по закон -  вноски и такси, включително на вноската за Гаранционния фонд и 

данъка съгласно Закона за данък върху застрахователните премии. 

 

За всички позиции  Максимална оценка от 50 т. получава участникът предложил 

най-ниска цена за изпълнение на поръчката по обособената позиция, който се класира на 

първо място. Следващата по размер по - ниска цена за изпълнение на поръчката по 

обособената позиция в сравнение с цената на получилия максимална оценка получава 40 т. 



и се класира на второ място. Следващата по размер по - ниска цена за изпълнение на 

поръчката по обособената позиция в сравнение с цената на получилия 40 т. получава 30 т. и 

се класира на трето място. Следващата по размер по - ниска цена за изпълнение на 

поръчката по обособената позиция в сравнение с цената на получилия 30 т. получава 20 т. и 

се класира на четвърто място и т.н. Класираните след четвърто място получават по 10 т. и 

съответното място. 

 

  При предложени еднакви цени в две или повече оферти комисията провежда 

публичен жребий съгласно ЗОП и утвърдените правила на възложителя. 

 

10. Подаване на оферти: 

Място:  

Документите се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от 

него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 

пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Тролейбусно 

депо,  всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа до крайния на срока за получаване 

на оферти – 07.09.2017 г. 

При непостъпване на три оферти за всяка една от обособените позиции, новият 

срок за получаване на офертите ще бъде удължен с не по-малко от три дни от 

първоначално определения. Допълнителна информация за това ще бъде публикувана на 

официалната интернет страница на Възложителя – „Тролейбусни и автобусни превози“-

ЕООД, Стара Загора, в раздел „Профил на купувача“ –  .  http://www.tpsz.bg 

 

В случай, че участникът подава офертата си чрез поща или куриер, то той следва да 

обезпечи навременното ѝ получаване в дружеството, преди изтичане на крайния срок и час 

за получаване на офертите. 

Възложителят няма да приема и незабавно ще връща на участник оферта, която е 

представена след изтичане на крайния срок за получаване или е в незапечатана опаковка 

или в опаковка с нарушена цялост.  

В регистъра се отбелязват причините за връщане на офертата. 

 

11. Валидност на офертите: 

Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 90 (деветдесет) 

календарни дни от датата на отварянето на офертите, през което време участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 

12. Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите 

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, или 

техни упълномощени представители. 

 Заседанието на комисията  за отваряне на офертите ще се проведе на 08.09.2017 

г. от 11:00 ч. в административната сграда на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, 

Стара Загора, кв. „Индустриален“, Тролейбусно депо, стая № 1, втори етаж. 

При непостъпване на три оферти в предварително определения срок и след 

удължаване на срока за получаване на оферти – новият срок за отваряне на офертите ще 

бъде посочен чрез допълнителна информация, която ще бъде публикувана на 

официалната интернет страница на Възложителя – „Тролейбусни и автобусни превози“ 

ЕООД, Стара Загора, в раздел „Профил на купувача“ – http://www.tpsz.bg 

 Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от Комисия, 

назначена от Възложителя, която ще започне своята работа след изтичане на срока за 

получаване на офертите и получаване на списъка с участниците и представените оферти.  

 Преди започване на работата си, членовете на Комисията подписват декларации за 

липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Забележка: Комисията се състои от нечетен брой лица. 

http://www.tpsz.bg/
http://www.tpsz.bg/


 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. 

Комисията разглежда подробно поставените в опаковката документи и 

информацията относно съответствието на участниците с критериите за подбор. 

Комисията при необходимост може по всяко време: 

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 

- да изисква от участниците: разяснения за заявени от тях данни; допълнителни 

доказателства за данни посочени в офертата, като тази възможност не може да се използва 

за промяна на предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение на 

участниците.      

Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка участник: 

  - който не е представил някой от необходимите документи по т. 8 – Съдържание на 

офертата; 

  - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

на възложителя или надхвърля максималния финансов ресурс на възложителя; 

  - който е представил невярна информация за доказване на съответствието му с 

обявените от възложителя критерии за подбор. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, 

след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в Профила на 

купувача. 

 

 13. Сключване на договор и гаранция за изпълнение на договора 

 Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения за изпълнител 

в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. 

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните 

обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора  в размер на 5 

% от стойността на договора, във форма съобр. чл.111, ал. 5 от ЗОП без ДДС. По всяка 

позиция се представя отделна гаранция.  

Гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума е платима по 

следната банкова сметка на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, Стара Загора: 

Банка: Централна кооперативна банка АД – клон Стара Загора 

IBAN:  BG92 CECB 9790 10С6 2265 00 

BIС:  CECBBGSF 

Банкова гаранция за изпълнение на договора се представя в оригинал, издадена в 

полза на възложителя, по образец № 12 и със срок на валидност, най-малко 30 дни след 

изтичане срока на договора.  

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка 

Разходите по представянето на  гаранцията за изпълнение на договора са за сметка 

на участника съответно на определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да 

предвиди и заплати необходимите такси  по откриване и обслужване на гаранциите така, че 

размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация за 

участие. 

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от 

офертата на класирания на първо място участник. 

 Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, 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. 



 

Проектите на договорите по обособените позиции (Образец № 13), техническите 

спецификации и останалите приложения към тръжната документация (Образец № 1 – 

до № 12) са публикувани отделно. 

 

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагането му. 

 

 

 

 

 

 

Лице за контакт: Валентин Михайлов Дончев – Началник на ремонтно звено, 

транспорт - Енергетичен, на тел. 088 5997735   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


