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1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
"АЙ СИ ДЖИ БИ" АД 

 
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
2.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената 

поръчка, са съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане 
на обществените поръчки (ППЗОП). 

 
3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
3.1. За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 
както и всяко друго образувание, което има право да предоставя услугата, предмета на 
поръчката съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което 
отговаря на условията на Възложителя и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП. 

3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 
3.3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител 

на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно оферта. 
3.4. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
3.5. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

поръчка. 
„Свързани лица“ са: 
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 
включително. 

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно 
дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 
решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

 
3.6. Не се допускат варианти на офертата. 
3.7. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 
3.8. Офертата се изготвя на български. Документите, които се представят в превод 

на български език, се представят в обикновен превод. 
3.9. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 
3.10. Възложителят отстранява участник, за когото са налице основанията по чл. 

54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Предходното се 
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прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 
лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

3.10.1. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване по 
предходната точка, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 
гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

- е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички 
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал 
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 
нарушения. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 
57, ал. 3 от ЗОП за приложимите основания за прекратяване. 

3.11. Всички образци на документи са публикувани в „профила на купувача” на 
възложителя на посочения в обявата интернет адрес. 

3.12. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на 
участниците. 

3.13. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията 
на възложителя. 

3.14. 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 процедурата. Възложителят изисква замяна на 
подизпълнител, който не отговаря на тези условия. 
 

4. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 
4.1. Общата стойност на предложението на участниците, съответно на поръчката, 

не може да надвишава посочените в обявата прогнозна стойност. 
4.2. Финансовата оферта следва да съдържа цени в лева.  
4.3. Предлаганите цени са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на 

действие на договора, освен в случай на намаление (в полза на възложителя), при 
съобразяване с разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

4.4. Заплащането на цената се извършва, както е посочено в проекта на договора. 
Проектът подлежи на одобрение от "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД преди извършване на 

плащането.  
 

5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ. 
5.1. Участниците следва да представят оферти до посочения в обявата срок. Всяка 

оферта се представя в запечатана, с ненарушена цялост, непрозрачна опаковка, от 
участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, адресиран до посоченото в обявата 
място/адрес. 

5.2. Върху опаковката се посочва: 
- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 
- наименованието на поръчката. 
 
5.3. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите 

са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи 



 

стр. 4 от 30 

нейното получаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване на 
офертите. Рискът от забава или загубване на офертите е за участника.  

5.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайня срок за 
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

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. Не се допуска приемане на 
оферти от лица, които не са включени в списъка. 

5.5. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за 
получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува 
на интернет адрес http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/obiavi-i-pokani в раздел "Профил 
на купувача", "Обяви и покани", писмени разяснения по условията на обществената 
поръчка. 

5.6. Офертата следва да съдържа следните документи: 
5.6.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника, по образец. 
Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва 

последователността на изброяването им в списъка. 

5.6.2. Оферта за участие, по образец. 
5.6.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП), по образец. 
5.6.4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 

– 5 от ЗОП), по образец. 
5.6.5. Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за ползване на подизпълнители, ако 

участникът предвижда такива и Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, 
ако участникът предвижда подизпълнители, по образец, ако е приложимо 

5.6.6. Информация за участника 
5.6.7. Техническо предложение, по образец  

• Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника; 

5.6.8. Ценово предложение, по образец 
 
Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което 

обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя копие на документ за 
обединение, от който следва да е видно основанието за създаването му, разпределението 
на участието и дейностите и отговорностите на лицата при изпълнение на дейностите 
по поръчката и представляващия го, а когато в документа за създаване на обединение не 
е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, 
подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

При участието на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за 
финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е 
приложимо) се доказва от обединението като цяло, а не от всяко от лицата, включени в 
него, с изключение на съответната 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 документа за създаване на обединение. 

 
5.7. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощените за целта лица, като в офертата се прилага документ за упълномощаване 
от управляващия участника.  
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5.8. 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“ и подписа на лицето/та, представляващо/и участника или от надлежно 
упълномощените за това лица с пълномощно 

5.9. При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, 
датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за 
което на приносителя се издава документ. 

5.10. Определената със заповед на възложителя комисия отваря офертите по реда 
на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези 
действия могат да присъстват представители на участниците. 

5.11. Отварянето на офертите ще се извърши в посочените в обявата място, ден и 
час. 

5.12. 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.  

 
6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
6.1. Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място и 

определен за изпълнител участник, след като уговори датата  и начина на сключването му. 

6.2. 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 поръчката, както и 
съответствието с поставените условия, посочени в обявата. Документите се представят и 
за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

6.3. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения 
изпълнител в едномесечен срок от датата на определяне на изпълнителя. 

6.4. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 
място: 

- откаже да сключи договор; 

- не изпълни някое от условията по т. 6.2., или 

- не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

6.5. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 
възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран 
участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е 
по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

6.6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
 

КЪМ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВ НЕУПОТРЕБЯВАН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА 
„АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ 

 
ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ЧЛ. 187 И СЛ. ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

Купе: Тип “Sedan” с 4 врати, 4+1 места 
Дължина-максимална 4870 мм 
Ширина без огледала/ширина с огледала – максимална 1840 мм / 
максимална 2090 мм  
Междуосие - минимално  2785 мм 
Височина – максимална 1480 мм 
Обем на резервоара минимум 60 л 
Обем на багажника минимум 500 л 
Система за контрол на скоростта (автопилот) 
LED осветелние в краката на пътниците 
Поставка за чаши отпред 
Прогресивно изгасване на осветлението в купето 
Делима задна седалка  
Прибиращи се странични огледала 
Преден подлакътник 
Регулиране на предните седалки 
Кожена ръкохватка за скоростния лост 
Осветена жабка 
Парк пилот – преден и заден 
Осветено багажно отделение 
Информационен  пълноцветен  дисплей с големина минимум 6” 
Аудио система с минимум 6 говорители, всеки минимум 20 W, 1 
CD 
Поленов филтър 
Извод за 12 V на таблото и в задната част на средната конзола 
Електрически стъкла, предни и задни 
Осветление за четене отпред и отзад 
Мултифункционален, регулируем волан  
Потъмнени странични и задни стъкла 
Бордови компютър 
Декоративни външни хромирани елементи  
Тапицерия – частично или напълно кожена 
Вградена навигационна система 
Система “Hands-free” за връзка с мобилни телефони 
посредством Bluetooth 
Филтър за твърди частици 
Антена 
Брони, прагове и  външни огледала в цвета на автомобила 
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17” алуминиеви джанти 
Двигател: 4 цилиндров турбодизелов двигател до 2000 см3; Common-Rail 

технология 
Максимална мощност минимум 175 к.с. 

Спирачна система: Предни и задни дискови вентилирани спирачки 
Система против блокиране на колелата (ABS) 

Скоростна кутия и 
трансмисия: 

автоматична трансмисия, минимум 6 степенна  
Задвижване на всички колела 

Проходимост: Клиърънс (без пасажери): минимум 140 мм 
Електрическа 
система: 

12 V 

Вентилационно и 
терморегулиращо 
оборудване: 

Mинимум двузонов електронен климатичен контрол, с 
регулация на въздуха на задните седалки 
Отопление на предните седалки 
 

Външно осветление: Съгласно изискванията на действащата нормативна база 
Задни светлини за мъгла 
Регулиране фаровете по височина 

Системи за сигурност 
и безопасност: 

Предни и странични въздушни възглавници 
Централно заключване с дистанционно управление 
Системи против стабилност, приплъзване и пробуксуване 
Електрическа ръчна спирачка 
Електрическо регулиране на странични огледала 
Електронен имобилайзер 
Подглавници на всички места 
Система за защита при страничен удар с вградени  въздушни 
възглавници 
Комплект за смяна на гума 
Аларма 

Окомплектация на 
автомобилите с 
инструкции: 

Инструкция за експлоатация. Документация за техническо 
обслужване и ремонти –предписани от завода производител, 
сервизна книжка  с печат на доставчика и дата на гаранция 
Ръководство за периодични технически прегледи 

Oбщи изисквания: Гаранционнен срок не по-малко от 4 (четири) години 
Цвят на автомобила – тъмен металик 

 
Автомобилът трябва да притежава сертификат за съответствие съгласно Директива 
2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, издаден от производителя на 
автомобилите, удостоверяващ, че същите отговарят на всички регулаторни актове по 
времето на тяхното производство. 
 
Участниците трябва да предлагат сервизно обслужване на автомобила за целия срок на 
договора в оторизирани сервизи на територията на страната или да предлагат безплатно 
приемане на автомобила за сервизно обслужване от адреса на Възложителя до съответния 
сервиз.  
 
Обстоятелството се доказва с прилагане на документа, с който участникът е оторизиран от 
производителя на автомобила да извършва сервизната дейност и поддръжката му. 
 
Автомобилът трябва да бъде снабден с безплатна „Пътна помощ“ на територията на ЕС. 
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Участниците следва да предлагат услугата „заместващ автомобил“ от същата марка и клас 
в случай на неизправност на лизинговия автомобил за период по-дълъг от 48 часа. 
 
Пробегът на Автомобила не трябва да надвишава 120 000 км. за целия период на договора. 
 
Срок за предаване на автомобила – не повече от 60 (шестдесет) дни след подписване на 
договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
 

Приложение 
№ 

Съдържание Вид на 
документите 

/оригинал или 
заверено копие/ 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата – 
Приложение № 1 

 

2.  Оферта за участие - Приложение № 2  

3.  Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) - Приложение № 3 

 

4.  Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП) - Приложение № 4 

 

5.  Информация за участника – Приложение № 5  

6.  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – 
Приложение № 6 

 

7.  Техническо предложение – Приложение № 7 

• Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 
офертата, не е законният представител на участника 

 

8.  Ценово предложение - Приложение № 8  

9.  Проект на договор - Приложение № 9  

 
 
 
 
 
Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
Наименование на участника:  

 

Правно-организационна форма 
на участника: 

(търговското дружество или обединения или друга 
правна форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Представляващ: (трите имена, длъжност, или друго качество) 

 

О Ф Е Р Т А  
за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста, 

чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: 
ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВ НЕУПОТРЕБЯВАН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА 

„АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста, 
чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки с предмет: Осигуряване на нов 
неупотребяван автомобил за нуждите на „Ай Си Джи Би“ АД при условията на 
оперативен лизинг. 

 
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от 

Вас обществена поръчка, изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с поставените от 
Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от ....... (словом: 
...........................)1 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на 
офертите за участие. 

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата оферта и 
неразделна част от нея "Техническо предложение" и "Ценово предложение". 

Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 
изпълнител, да сключим договор по приложения образец. 

При изпълнение на поръчката [ще използваме/няма да използваме]2 
подизпълнители. 
                                                 
1 Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-малък от 60 (шестдесет) дни. 
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Подизпълнителите, които ще използваме при изпълнение на поръчката, видовете 
работи, които ще изпълняват, и дела от поръчката , който ще им възложим са, както 
следва: 

 

№ Наименование БУЛСТАТ/ЕИК/Ид. 
№ 

Видове 
работи, 

които ще 
изпълнява 

Дял на участието 
в обществената 

поръчка 
(процент) 

     

 

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя ще бъдат представени 
документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните 
обстоятелства по отношение на техническите и професионални способности и/или 
правоспособността за упражняване на професионална дейност. 
 

 

 

Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

                                                                                                                                                             
2 Оставя се вярното. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП3) 

 
Долуподписаният /ата/: ...................................................................................................., 

притежаващ документ за самоличност № .........................., издаден на ......................, от 

................................, с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ............................, 

област ............................., ул. ....................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., в 

качеството си на .........................................., представляващ .................................................,  
(длъжност) 

със седалище и адрес на управление …………………………………………………………… 
тел./факс: ……………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ …………….…………………. 

участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет 
и шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки, с предмет: Осигуряване на нов 
неупотребяван автомобил за нуждите на „Ай Си Джи Би“ АД при условията на 
оперативен лизинг. 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

1. Не съм: 
- осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм4 за престъпление по чл. 108а, чл. 159а 
– 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 
321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 
 
- осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм5 за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
 
2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
 
 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата: ……………………      Декларатор: …………...……. 

(подпис) 

                                                 
3 Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които 
представляват участника (лицата по чл. 40 от ППЗОП). В случай че участникът е обединение, декларацията 
се попълва и за физическите и/или юридически лица - членове на обединението. 
4 Невярното се зачертава или вярното се подчертава 
5 Невярното се зачертава или вярното се подчертава 



 

стр. 13 от 30 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП6) 
 
Долуподписаният /ата/: ...................................................................................................., 

притежаващ документ за самоличност № .........................., издаден на ......................, от 

................................, с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ............................, 

област ............................., ул. ....................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., в 

качеството си на .........................................., представляващ .................................................,  
(длъжност) 

със седалище и адрес на управление …………………………………………………………… 
тел./факс: ……………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ …………….…………………. 

участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет 
и шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки, с предмет: Осигуряване на нов 
неупотребяван автомобил за нуждите на „Ай Си Джи Би“ АД при условията на 
оперативен лизинг. 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

1.7 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,  представляваният от 
мен участник: 
 
а) Няма 
 

б) Има, но е допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение 

 
в) Има, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 
 
 

2. За участника, който представлявам, не е налице неравнопоставеност в случаите 
по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

 
3. За участника, когото представлявам, не е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

                                                 
6 Декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от лицето/лицата, което/които 
може/могат самостоятелно да представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП. В случай че участникът 
е обединение, декларацията се попълва и за физическите и/или юридически лица - членове на обединението. 
7 Подчертава се вярната хипотеза от подточките или се зачертават неверните хипотези от подточките 
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б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
 

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 
 
Дата: ……………………      Декларатор: …………...……. 

(подпис) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 
в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста, 

чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: 
Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на „Ай Си Джи Би“ АД 

при условията на оперативен лизинг. 
 
 

 
1. Наименование на участника, ЕИК: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Седалище и адрес на управление: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
телефон:____________________   факс:__________________________ 
e- mail______________________ 
 
3. Лице за контакти: 
 
Име: _________________________________________________________________________ 
Длъжност_____________________________________________________________________ 
Адрес________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон________________________     факс: _________________________ 
 
Обслужваща банка: _____________________ 
Клон _________________________________ 
IBAN___________________________________________ BIC__________________________ 
титуляр на сметката ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка 
 
Долуподписаният /ата/: ...................................................................................................., 

притежаващ документ за самоличност № .........................., издаден на ......................, от 

................................, с постоянен адрес: гр.(с) ............................., община ............................, 

област ............................., ул. ....................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., в 

качеството си на .........................................., представляващ .................................................,  
(длъжност) 

със седалище и адрес на управление …………………………………………………………… 
тел./факс: ……………………………………, ЕИК/БУЛСТАТ …………….…………………. 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 
 

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]] 
ще [участвам/участва] като подизпълнител на участника [наименование на участника], 
ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на 
нов неупотребяван автомобил за нуждите на „Ай Си Джи Би“ АД при условията на 
оперативен лизинг. 

 
2. Дейностите, които ще извършвам като подизпълнител и дела на участието ми са 

съгласно посоченото от участника [наименование на участника] в попълнената и подписана от 
него Оферта. 

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

 

 

Дата: ……………………      Декларатор: …………...……. 
(подпис) 

 

                                                 
∗ Оставя се вярното 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 
 
Наименование на участника:  

 

Правно-организационна форма 
на участника: 

(търговското дружество или обединения или друга 
правна форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Представляващ: (трите имена, длъжност, или друго качество) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста,  

чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: 
ОС И Г У РЯ В А Н Е  Н А  Н ОВ  Н Е У П ОТ РЕ Б Я В А Н  А В Т ОМ ОБ И Л  ЗА  Н У Ж ДИ Т Е  Н А  

„ А Й  С И  ДЖ И  Б И “  А Д П РИ  У С Л ОВ И Я Т А  Н А  ОП Е РА Т И В Е Н  Л И ЗИ Н Г . 
 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
След запознаване с изискванията по обществена поръчка по реда на глава двадесет 

и шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки с предмет:  
„Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на „Ай Си Джи 

Би“ АД при условията на оперативен лизинг“, сме съгласни с поставените от Вас 
условия и ги приемаме без възражения. 

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката 
при следните условия: 

Предлаганият от нас автомобил отговаря напълно на изискванията на Възложителя, 
посочени в Техническата спецификация към поръчката. 

Декларираме, че разполагаме с оторизирани сервизи за извършване на сервизно 
обслужване на предлагания автомобил на територията на следните градове: 
………………….. 

Декларираме, че предлагаме безплатно приемане на автомобила за сервизно 
обслужване от адреса на Възложителя. 

Декларираме, че предлагаме услугата „заместващ автомобил“ от същата марка и 
клас в случай на неизправност на лизинговия автомобил за повече от 48 часа. 
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Декларираме, че сме запознати с проекта на договора за възлагане на обществената 
поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим 
договора изцяло в съответствие с проекта, в законоустановения срок. 

 
 

За изпълнение на поръчката с горецитирания предмет предлагаме още следното8: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Съгласни сме, ако бъдем избрани за изпълнител, да представим оторизационно 
писмо/договор от производителя за сервизите, в които се извършва техническата 
поддръжка на автомобилите.  
 

Към техническото предложение прилагаме: 
• /описват се приложенията, ако има такива/. 

 

 

 

 

Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

                                                 
8 Участникът описва в свободен текст предложението си 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
 
 
Наименование на участника:  

Правно-организационна форма 
на участника: 

(търговското дружество или обединения или друга 
правна форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Представляващ: (трите имена, длъжност, или друго качество) 

 
 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 

двадесет и шеста, чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет: 
Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на „Ай Си Джи Би“ 

АД при условията на оперативен лизинг. 
 

 
 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
След запознаване с изискванията по обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки 
с предмет: „Осигуряване на нов неупотребяван автомобил за нуждите на „Ай Си Джи 
Би“ АД при условията на оперативен лизинг“, сме съгласни с поставените от Вас 
условия и ги приемаме без възражения. 

 
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта, както следва: 

 
Цената за наем на АВТОМОБИЛА в лева за изпълнение на поръчката с 

горецитирания предмет за целия период на договора, формирана при общ пробег за целия 
период на договора от не повече от 120 000 км., със закръгление до втория знак след 
десетичната запетая, е:……………...................................../цифром и словом/ лева без ДДС. 

 
Месечната лизингова вноска е в размер на …………..лева без ДДС.  
 
Предлаганият от нас лизингов погасителен план, съдържащ размера и броя на 

месечните лизингови вноски за периода, е следният…………………: 
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Предложената цена е окончателна за целия срок на договора и не подлежи на 
увеличение, като включва всички разходи по изпълнение на поръчката. 

 

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на 
документацията за участие, съответно условията на договора за възлагане на обществена 
поръчка. 

 
Предлагането на стойности над прогнозната стойност са основание за 

отстраняване от участие в процедурата. 
 
 

 
 

Дата: ……………………   ПОДПИС и ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
Проект на договор 

 

 
№ ……………/………………2017 г. 

 
Днес, ……………………., в гр. София, между: 
 
„Ай Си Джи Би“ АД, ЕИК 201383265, ИН по ДДС BG201383265, със седалище и адрес 
на управление гр. София, ул. "Веслец" № 13, ет. 2, представлявано от Теодора Димитрова 
Георгиева – Милева и Константинос Карагянакос – изпълнителни директори,  
 
наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и  
...................................................................................................., (наименование на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) със седалище и адрес на управление: 
....................................................................................................................................: 
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:………………….……, идентификационен номер по ДДС (ако има 
регистрация) …………………………………….……., представлявано от 
...................................................................................................................наричан/а/о за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“); 
 
На основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение 
№ …................ на изпълнителните директори на „Ай Си Джи Би“ АД за избор на 
изпълнител, за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на нов 
неупотребяван автомобил за нуждите на „Ай Си Джи Би“ АД при условията на 
оперативен лизинг“ се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 
 

 

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

1.1. Предмет на настоящия договор е отдаване при условията на оперативен лизинг на нов, 
неупотребяван АВТОМОБИЛ, както следва:  

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

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

........................................................................................................................................................... 
наричан по-долу за краткост „АВТОМОБИЛЪТ”. Марката, моделът и спецификацията на 
АВТОМОБИЛА, условията на доставката и лизинговите условия, са предмет на 
приложенията към настоящия договор, представляващи негови неразделни части. 
 
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури АВТОМОБИЛА, в съответствие с 
Техническата спецификация, Техническото и Ценовото си предложение, съставляващи 
съответно Приложения № № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и 
представляващи неразделна част от него. 
 
1.3. По отношение на неуредените в Договора въпроси се прилагат Общите условия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за представяне на оперативен лизинг – Приложение № 4. 
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1.4. Пробегът на АВТОМОБИЛА се ограничава до 120 000 км. за целия период на 
договора. 
 
 

ГЛАВА 2. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И 
ВРЪЩАНЕ.  

2.1. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя в началото на Договора върху всички негови 
екземпляри и е със срок на действие 4 (четири) години, считано от датата на влизането му 
в сила и подписване на приемо-предавателен протокол за предаването на 
АВТОМОБИЛА. 
 
2.2. Срокът за предаване на АВТОМОБИЛА е 15 (петнадесет) работни дни, считано от 
датата на подписване на договора. 
 
2.3. Мястото на изпълнение на Договора е адреса и седалището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне АВТОМОБИЛА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
незабавно след изтичане на срока на договора.  

2.5. АВТОМОБИЛЪТ ще бъде върнат в оторизиран сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по 
мястото на съхранението му. 

2.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне АВТОМОБИЛА в състоянието, в което го е 
получил, като се отчита нормалното похабяване с оглед срока и начина на ползване.  

2.7. Връщането на АВТОМОБИЛА и възраженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако има такива, 
се удостоверяват с протокол.  

2.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за вреди или други повреди, които не са отразени в 
протокола.  

ГЛАВА 3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ. 

3.1. За извършване на доставката на лизинговия АВТОМОБИЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна лизингова вноска в размер на 
……………..(………………) лв. без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
3.2. Общата наемна цена за ползване на АВТОМОБИЛА за изпълнение на поръчката е в 
размер на ……………..(………………) лв. без ДДС съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, формирана при общ пробег за целия период на договора от не повече 
от 120 000 км.  
 
3.3. В Цената по т. 3.2. са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 
ползването на АВТОМОБИЛА съобразно Ценовото предложение. 
 
3.4. Цената, посочена в т. 3.1 и 3.2., включително и лизинговите вноски, са фиксирани за 
времето на изпълнение на Договора и не подлежат на повишение, освен в случаите, 
изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. 
 
3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лизинговите вноски в срокове и размери, уточнени в 
приложенията към настоящия договор и погасителния лизингов план.  
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3.6. Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на фактура за дължимата 
сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 
число на съответния месец. 
 
3.7. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Банка: ……………………………. 
BIC: ……………………………. 
IBAN: …………………………….. 
 
3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 
последващи промени по т. 3.7. в срок от един работен ден, считано от момента на 
промяната.  
 
 

ГЛАВА 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
  
 
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде по този договор нов неупотребяван 
АВТОМОБИЛ, в техническа изправност и окомплектовка, съгласно нормите и 
документацията на завода-производител. С предаването на АВТОМОБИЛА, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срока на договора да упражнява 
всички права и задължения на собственика на АВТОМОБИЛА, свързани с гаранционния 
и извънгаранционен сервиз на същите, но само пред официално оторизирани от 
производителя на автомобила сервизи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да предоставя 
АВТОМОБИЛА в други сервизи за целия срок на договора, освен ако предварително е 
получил писменото съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки отделен случай. 

 
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави АВТОМОБИЛА регистриран, обслужен, 
застрахован, вкл. със застраховка „Пълно Автокаско”, и оборудван за движение по 
пътищата на Република България и Европа в съответствие с изискванията на 
приложимото законодателство. Разходите се дължат отделно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към 
съответната Община, когато се отнася до пътен данък „МПС“, и при избран от двете 
страни по настоящия договор застраховател за дължимите застраховки. 

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% /нула 
цяло и пет процента/ от стойността на началната вноска за всеки ден закъснение при 
предаване на АВТОМОБИЛА в срока, уточнен в настоящия договор.  

4.4. Когато поради причини, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря, 
АВТОМОБИЛЪТ не може да бъде използван за повече от 2 (два) работни дни, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заместващ автомобил от същия клас 
и марка за времето, в което АВТОМОБИЛЪТ не може да бъде използван.  

4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работата, да предложи начин за 
отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие 
за отстраняването им. 

4.6. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.7. Рискът от причинени щети на АВТОМОБИЛА по време на действие на договора, в 
това число унищожаване или загуба, включително противозаконно отнемане от трето 
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лице, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен когато щетата е умишлено причинена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или не са покрити от застраховка „Пълно Автокаско”. В този случай се 
прилагат Общите условия на Застрахователя.  

4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази поверителна Конфиденциалната информация, в 
съответствие с уговореното в този Договор.  

 
ГЛАВА 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

• Да получи АВТОМОБИЛА в изправно техническо състояние и окомплектовка, в 
сроковете, посочени в настоящия договор. 

• Да използва АВТОМОБИЛА, обект на оперативен лизинг, от момента на неговото 
получаване, удостоверено с двустранен протокол по този договор; 

• Да откаже приемането на АВТОМОБИЛА, когато характеристиките на последния 
се отклоняват от параметрите на договора или Техническата спецификация към 
него. 

 
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

• Да спазва стриктно условията и сроковете за плащане на лизинговите вноски в 
Ценовото предложение; 

• Да спазва всички технически изисквания и указания на завода-производител за 
експлоатация на АВТОМОБИЛА по време на гаранционния срок, съгласно 
указанията за експлоатацията им и сервизната книжка; 

• ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да полага за АВТОМОБИЛА грижата на добър 
стопанин. 

• При необходимост да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 
изпълнението на този Договор; 

• При настъпването на застрахователно събитие по отношение на автомобила, обект 
на оперативен лизинг, да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и застрахователното 
дружество, при което е застрахован автомобилът, в определените за това срокове 
съгласно Общите условия на Застрахователя; 

• ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде АВТОМОБИЛА на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
срок от 5 /пет/ дни от развалянето на договора или едностранното му прекратяване 
по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предаването на АВТОМОБИЛИТЕ и оценяването 
на тяхното състояние се извършва с приемателно-предавателен протокол. 

 
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да отчуждава, да обременява с тежести или да отдава 
под наем АВТОМОБИЛА. 
 
5.4. В случай на кражба, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми по най-бързия 
начин компетентните органи като полиция и прокуратура, Застрахователя и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да предаде на последния регистрационните талони и прилежащите 
към АВТОМОБИЛА ключове. 
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ГЛАВА 6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. 

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да упражни правото си да получи АВТОМОБИЛА в 
срок до 10 /десет/ календарни дни от писменото уведомление от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е готов за получаване.  

6.2. Предаването на АВТОМОБИЛИТЕ се документира с протокол за приемане и 
предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен 
протокол“).  

6.3 При установени несъответствия на изпълненото с уговореното или ако бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 
изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме изпълнението при съществени 
отклонения от договореното в този договор и несъответствие с Техническата 
спецификация. 

 

ГЛАВА 7. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1. При доказано неизпълнение на задълженията по този Договор, неизправната Страна 
дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и едно на сто) от остатъчната 
цена за плащане по т. 3 от настоящия зоговор, за всеки ден забава, но не повече от 10% 
(десет на сто) от стойността на общата Цена по т. 3.2 от настоящия договор. 
 
7.2. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 
 
7.3. При предсрочно прекратяване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да заплати както възникналите до прекратяването, но неплатени негови 
задължения, така и неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва: 
7.3.1. При прекратяване през втората година от срока на договора - 10 броя лизингови 
вноски;  
7.3.2. При прекратяване през третата година от срока на договор - 6 броя лизингови 
вноски;  
7.3.3. При прекратяване през четвъртата година от срока на договор - 4 броя лизингови 
вноски. 
 
7.4. При предсрочно прекратяване по предходната точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да 
дължи плащане на никакви други и допълнителни неустойки, в случай че такива са 
записани и изискуеми в Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне на 
оперативен лизинг, представляващи Приложение №4 от настоящия договор. 
 

ГЛАВА 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

8.1. Този Договор се прекратява: 
1. при изтичане на срока; 
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2. при развалянето му в предвидените в Договора, приложимото законодателство 
и Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без 
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 
лице е установено; 

4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение по смисъла на 
чл. 81. ЗЗД, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата 
Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи 
доказателства за обективната невъзможност;  

5. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация. 

 
8.2. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал 
съществено отклонение от Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118 ал. (1), т. 2 и 3 от ЗОП, 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди. 
 
8.4. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на 
прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания. 
 
 

ГЛАВА 9. ДЕФИНИРАНИ ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНЕ 
 
9.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него 
понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 
. 
 

ГЛАВА 10. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 
10.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или 
по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциалната 
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската 
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, 
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща 
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед 
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
10.2. С изключение на случаите, посочени в т.10.3., Конфиденциална информация може да 
бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като 
това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 
 
10.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато: 
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10.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните; 
10.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или 
10.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 
 
10.4. В случаите по точки 10.3.2 или 10.3.3 Страната, която следва да предостави 
информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора. 
 
10.4. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети 
от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.  
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила 
и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  
 

ГЛАВА 11. ПУБЛИЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ 
 
11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с този 
договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на 
резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 
Същото задължение поема ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 

 
ГЛАВА 12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 
12.1. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна.  
 
 

ГЛАВА 13. ИЗМЕНЕНИЯ 
 
13.1. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП. 
 

ГЛАВА 14. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 
14.1. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  
 
14.2. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима 
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е 
от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на 
поетите с Договора задължения. 
 
14.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
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писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка 
между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 
неизпълнението. 
 
14.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила. 
 
14.5. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  
14.5.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 
непреодолима сила; 
14.5.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; 
или 
14.5.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора. 
 
14.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
 

ГЛАВА 15. НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ 
 
15.1. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, 
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества 
от повелителна правна норма, ако има такава.  
 
 

ГЛАВА 16. УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
16.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 
факс, електронна поща. 
 
16.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 
 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
Адрес за кореспонденция: …………………. 
Тел.: …………………………………………. 
Факс: ………………………………………… 
e-mail: ……………………………………….. 
Лице за контакт: …………………………………………. 
 
 
16.3. За дата на уведомлението се счита: 
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1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
3. датата на приемането – при изпращане по факс; 
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  
 
16.4. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 
за контакт. 
 
16.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от 
вписването ѝ в съответния регистър. 
 

ГЛАВА 17. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
 
17.1. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и 
Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4 към настоящия договор), 
доколкото последните не противоречат на ЗОП, ППЗОП и действащото законодателство.  
 

ГЛАВА 18. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
 
18.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 
чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 
компетентния български съд. 
 

ГЛАВА 19. ЕКЗЕМПЛЯРИ 
 
19.1. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните]. 
 

 
ГЛАВА 20. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 – Техническа спецификация; 
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 4 – Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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