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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална 

система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” за осъществяване 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” съ-

финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 

носи от община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на Оперативна програма  „Околна среда 2007–2013 г.” 

1.  Възложител  

Община Велико Търново 

пл.”Майка България” № 2 

гр. Велико Търново 5000 

Република България 

2.  Предмет  на  поръчката  

Доставка за нуждите на Регионална система за управление на отпадъците в регион 

Велико Търново през експлоатационния период на неупотребявани 

експлоатационна механизация, транспортни средства, контейнери за 

транспортиране на отпадъци в рамките на площадката и контейнер за временно 

съхранение на опасни отпадъци от домакинствата и доставка на неупотребявани 

контейнери и транспортни средства за разделно събиране на зелени отпадъци (по 

обособени позиции), в обхват съгласно Техническите спецификации - Том III и 

Проекта на договора - Том IV от настоящата Документация. 

3.  Прогнозна  стойност 

Общата прогнозна стойност на поръчката възлиза на 1 809 000,00 лв. (един милион 

осемстотин и девет хиляди лева) без ДДС. 

Общата прогнозна стойност е формирана от прогнозните стойности на отделните 

обособени позиции, както следва: 

� Обособена позиция № 1  - 1 502 800,00 лв. 

� Обособена позиция № 2  -    306 200,00 лв. 

4.  Обособени  позиции  

В настоящата обществена поръчка има две обособени позиции. Всеки Участник в 

процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да подаде 

оферта за една или повече обособени позиции, по преценка на Участника. 
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4.1  Обособена  позиция  № 1 -  Доставка  на  експлоатационна  

механизация,  контейнери  за  отпадъци  и  контейнер  за  временно  

съхранение  на  опасни  отпадъци  от  домакинствата  

Тази обособена позиция включва доставка на: 

1. Багер - верижен товарач 1 бр.; 

2. Компактор 1 бр.; 

3. Булдозер 1 бр.; 

4. Дизелов мотокар - повдигач 1 бр.; 

5. Самодвижеща се повдигаща платформа 1 бр.; 

6. Колесен челен товарач                                                                                          1бр. 

7. Комбиниран колесен товарач 1 бр.; 

8. Саморазтоварващ се камион (самосвал) 1 бр.; 

9. Камион, оборудван с кран с кука и контейнер 1 бр. 

10. Контейнер за отпадъци 20м3 6 бр. 

11. Контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата 1 бр. 

Подробно описание на минимално изискуемите технически карактеристики на 

механизацията е представено в Техническите спецификации - Том III от настоящата 

Документация. 

4.2  Обособена  позиция  №  2 - Доставка  на  контейнери  и  транспортна  

техника  за  разделно  събрани  зелени  отпадъци  

Тази обособена позиция включва доставка на: 

� Подвижен контейнер за зелени отпадъци с вместимост 1100 литра 354 бр. 

� Специализиран сметоизвозващ автомобил с капацитет 16 м3      2 бр. 

Подробно описание на минимално изискуемите технически карактеристики на 

контейнерите е представено в Техническите спецификации - Том III от настоящата 

Документация. 

5.  Възможност  за  представяне на  варианти 

Не се допускат варианти в офертите. 

6.  Място  за  изпълнение  на  поръчката  

Мястото за изпъление на поръчката е площадката на Регионална система за 

управление на отпадъците в регион Велико Търново. 

В административната сграда на Община Велико Търново ще се осъществяват 

работни срещи с Екипа за управление на проекта и представители на ОУ на ОП 
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"Околна среда 2007 - 2013 г.", доколкото са необходими за изпълнение на 

поръчката. 

7.  Срок  за  изпълнение на  поръчката  

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от датата на 

подписване на договора за възлагане на поръчката и завършва с подписването на 

двустранен констативен протокол, удостоверяващ, че всички изделия - предмет на 

доставка са получени от Възложителя и съответстват на неговите изисквания. 

В своето Техническо предложение (Образец № 17) Участникът трябва да предложи 

срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора за възлагане на настоящата поръчка. Във всички случаи 

срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от 120 (сто и 

двадесет) календарни дни. 

8.  Разходи  за  участие  в процедурата  

Разходите за подготовка на офертите ще бъдат за сметка на Участниците в 

процедурата. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към 

Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на 

офертите им, независимо от резултата или от самото провеждане на процедурата, 

освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП. 

9.  Схема  на  плащане  

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на 

обществената поръчка са определени в Проекта на договора - Том IV от настоящата 

документация. Заплащането на цената по договора за всяка обособена позиция ще 

се извърши по следната схема на плащане: 

� Авансово плащане в размер до 20% (двадесет процента) от цената по договора 

за съответната обособена позиция, платимо в срок от 10 (десет) работни дни 

след представяне от страна на Изпълнителя на безусловна и неотменима 

банкова гаранция за аванс и надлежно оформена фактура; 

� Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на общата 

договорена цена за изпълнение на обществената поръчка по договора за 

съответната обособена позиция, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след 

подписване на двустранен констативен протокол, удостоверяващ изпълнението 

на цялата поръчка за съответната обособена позиция, и надлежно оформена 

фактура, издадена от Изпълнителя. От възнаграждението могат да се приспадат 

суми за начислени неустойки, в случай че има такива. 

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

10.  Общи  изисквания  към  участниците  в  процедурата  
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В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като 

участници български или чуждестранни физически или юридически лица, 

включително техни обединения. 

Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично 

упълномощено да представлява Участника в настоящата процедура. Овластяването 

се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се 

прилага в оригинал към офертата. 

В случай, че Участникът участва като обединение по чл. 275 от Търговския закон, 

изброените по долу изисквания, с изключение на административните изисквания, 

ще се прилагат за обединението като цяло. 

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

самостоятелно юридическо лице, а съставлява дружество по смисъла на чл. 357-364 

от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), тогава Участниците в обединението 

сключват писмено споразумение с нотариална заверка на подписите. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

� всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора; 

� изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всеки 

член на обединението; 

� всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия 

период на изпълнение на договора. 

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 

обединението за целите на поръчката.  

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение, или в 

приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на 

горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след 

подаването на офертата, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка. 

Когато Участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, се представят за 

всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите, 

изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, се представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните 

изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, описани в т. 

12.1 и за техническите му възможности и квалификация, описани в т. 13.1 от 

настоящите Указания. 

В случай, че Участникът, избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, 

на етап процедура е участвал като обединение, той може да избере или да създаде 
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юридическо лице, или да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по 

вписванията като неперсонифицирано дружество по смисъла на Закона за 

задълженията и договорите (ЗЗД). Независимо от избора му, регистрацията следва 

да бъде извършена преди сключването на договора за обществена поръчка. 

Всеки Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да 

заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще ползва 

подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в 

изпълнението на поръчката. 

Лице, което е дало съгласие и е посочено като Подизпълнител в офертата на друг 

Участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, 

изискванията, посочени в настоящата Документация, се прилагат и за 

подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите, 

изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от 

тях. 

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 и е посочил вида на 

работите, които ще се извършват и дела на тяхното участие.  

Когато Участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, документът, изискуем 

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се представя в официален превод по смисъла на 

§ 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП, а документите, изискуеми 

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в 

превод. 

При подаване на офертата си, Участникът може да посочи чрез изрично отбелязване 

коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална 

информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които 

счита, че съдържат такава информация, и да изисква от Възложителя да не я 

разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от 

участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически 

или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП. 

11.  Административни  изисквания към  участниците в  процедурата  

11.1  Административни  изисквания съгласно  чл .  47 от  ЗОП  

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на 

следните административни изисквания, съгласно Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), а именно: 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и 

Възложителят ще отстрани всеки Участник: 
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(а) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

� престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

� подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

� за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

� престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

� престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

(б) който е обявен в несъстоятелност; 

(в) който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

(г) при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно членове на управителен или 

контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително 

прокуристи или търговски пълномощници, са свързани лица по смисъла на § 1, 

т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки с 

Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

Съгласно §1, т.23а. от ДР на ЗОП "Свързани лица" са: 

 а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или 

акциите, издадени с право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или 

общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на 

общината в това дружество. 

 (д) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси;  

(е) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в 

случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

(ж) който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното 
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осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен. 

(з) който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

(и) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

Изискванията по т. 11.1 буква (а) , буква (г) и буква (к) се прилагат, както следва: 

� при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

� при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

� при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за 

лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

� при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 

закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския 

закон; 

� при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон;  

� при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

� във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват участника; 

� в случаите, описани до тук - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само 

от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България. 

За обстоятелствата по т. 11.1 букви (б), (в), (е), (ж) и (з), когато Участникът е 

юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да го представляват. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по т. 11.1 се прилагат и за подизпълнителите. 

При подаване на офертата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 

по т. 11.1 с декларация (Образец № 7 и Образец № 8). 

При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи 

за удостоверяване липсата на обстоятелствата по по т. 11.1 букви (а), (б), (в), (е), 

(ж), (з) и (и). 

11.2  Изисквания  към  Участник  - чуждестранно  лице  
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Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е 

налице някое от обстоятелствата по т.11.1 букви (а), (б), (в), (е), (ж), (з) и (и). 

При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за 

Изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по т.11.1 букви (а), (б), (в), (е), (ж), (з) и (и), издадени от 

компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 

документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. 

Когато в съответната чужда държава не се издават документите по т.11.1 букви (е), 

(ж), (з) и (и) или когато те не включват всички случаи по т.11.1 букви (а), (б), (в), 

(е), (ж), (з) и (и), Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация 

има правно значение според закона на държавата, в която е установен. 

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 

закон, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 

административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски 

орган в държавата, в която той е установен. 

11.3  Административни  изисквания  съгласно  Регламент  (ЕО ,  Евратом)  

№ 966/2012 на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  25 октомври  

2012 г .  относно  финансовите  правила ,  приложими  за  общия бюджет  

на  Съюза  

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на 

следните административни изисквания, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза: 

(а) По отношение на Участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, 

параграф 1, буква (б), (в), (е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза. 

(б) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, 

параграф 1, буква (б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза. 

(в) По отношение на участника да не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 

2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза. 

В случай, че Участникът предвижда участието на подизпълнители, 

административните изисквания по т. 11.3 се прилагат и за подизпълнителите. 

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, на 

административните изисквания по т. 11.3 трябва да отговаря всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 
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При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 

т. 11.3 с декларация (Образец № 7). 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията по т. 11.3. 

12.  Изисквания  за  икономическо  и  финансово  състояние  на  

участниците  

12.1  Минимални  изисквания за  икономическо  и  финансово  състояние  

Участникът следва да е реализирал оборот за последните три години (2011г., 2012г. 

и 2013г.), в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал 

дейността си (за физически лица – доход по смисъла на ЗДДФЛ или съответния 

национален закон), в размер не по-малък от: 

� За обособена позиция № 1 - 2 100 000 лв. (два милиона и сто хиляди лева) без 

ДДС; 

� За обособена позиция № 2 –   420 000 лв. (четиристотин и двадесет хиляди лева) 

без ДДС; 

Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, той 

следва да е реализирал оборот за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), 

в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, 

в размер не по-малък от сумата от изискуемите реализирани обороти за 

обособените позиции, за които участва. 

Участникът следва да е реализирал оборот за последните три години (2011г., 2012г. 

и 2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал 

дейността от доставки, сходни с предмета на поръчката, в размер не по-малък от: 

� За обособена позиция № 1 – 1 200 000 лв. (един милион и двеста хиляди лева) 

без ДДС; 

� За обособена позиция № 2 – 245 000 лв. (двеста четиридесет и пет хиляди лева) 

без ДДС; 

Доставки, сходни с предмета на поръчката, са доставки на: 

� За обособена позиция № 1 - тежкотоварна/тежка механизация (строителна или 

подемна техника - багери, булдозери, челни товарачи, други), тежкотоварни 

превозни средства и превозни средства за извозване на отпадъци, подвижни 

контейнери за събиране на отпадъци и специализирани контейнери за 

съхранение на опасни отпадъци; 

� За обособена позиция № 2 - специализирани контейнери за съхранение на 

разделно събрани зелени отпадъци и специализирани превозни средства за 

извозване на  разделно събрани отпадъци. 

Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, той 

следва да е реализирал оборот за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), 
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в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, 

от доставки, сходни с предмета на поръчката, за всяка обособена позиция, за която 

участва. 

В случай, че Участникът участва като обединение, изброените по–горе изисквания 

се прилагат за обединението като цяло. 

В случай, че Участникът предвижда участие на подизпълнители, изброените по-

горе изисквания се прилагат за съответния подизпълнител съобразно вида и дела на 

неговото участие. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията по т. 12.1. 

12.2  Изискуеми  документи  и  информация  

За доказване на съответствие с финансовите изисквания, Участникът следва да 

приложи следните документи към офертата си: 

(а) Годишни финансови отчети – Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс 

за 2011 и 2012 г.,2013 г. когато публикуването им се изисква от законодателството 

на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент, съгласно 

националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация 

на Участника, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е 

започнал дейността си (заверени копия). В случай, че Участникът е българско 

юридическо лице, годишните финансови отчети се представят само ако не са 

обявени в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. За чуждестранни 

юридически лица документите трябва да бъдат преведени на български език. 

Съгласно чл. 50, ал.2 от ЗОП участниците могат да докажат,че отговарят на 

миниманите изисквания с всеки друг документ, който възложителят счита за 

подходящ, вкл. годишна данъчниа декларация или служебна бележка за годишен 

доход от работодател. 

(б) Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 2012 и 

2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал 

дейността си (Образец № 9). 

(в) Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 2012 и 

2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал 

дейността си, за доставки, сходни с предмета на поръчката (Образец № 10). 

Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от 

Възложителя документи по т. 12.2., той може да докаже икономическото и 

финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за 

подходящ. При констатиране от страна на Участника, че не може да докаже 

икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 12.2  документи, той 

следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с 

които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на чл. 29 от ЗОП. 

Неизпълнението на изискването за запитване не е свързано с неблагоприятни 
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последици за Участника, като при констатиране на несъответствие на 

доказателствените документи по т.12.2 ще се приложи реда по чл. 68, ал. 8 и 9 от 

ЗОП. 

Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, 

Информацията за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 2012 

и 2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал 

дейността си (Образец № 9) се представя от Участника общо за всички обособени 

позиции, за които той участва. 

Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, 

Информацията за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 2012 

и 2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал 

дейността си, за доставки, сходни с предмета на поръчката (Образец № 10), се 

представя от Участника поотделно за всяка обособена позиция, за която той 

участва. 

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, документите по т. 12.2 за доказване на икономическото и финансовото 

състояние се прилагат и за подизпълнителите прилага в зависимост от вида и дела 

на тяхното участие. 

В случай, че Участникът участва като обединение, документите по т. 12.2 за 

доказване на икономическото и финансовото състояние се представят само за 

членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с 

минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. 

13.  Изисквания  за  технически  възможности  и  квалификация  на  

Участника  

13.1  Минимални  изисквания  за  технически  възможности  и  

квалификация  

Участникът в настоящата процедура през последните три години, считано до датата 

на подаване на офертата, в зависимост от датата на която е учреден или е започнал 

дейността си, трябва успешно да е изпълнил минимум един договор за доставки, 

сходни с предмета на поръчката. 

Доставки, сходни с предмета на поръчката, са доставки на: 

� За обособена позиция № 1 - тежкотоварна/тежка механизация (строителна или 

подемна техника - багери, булдозери, челни товарачи, други), тежкотоварни 

превозни средства и превозни средства за извозване на отпадъци, подвижни 

контейнери за събиране на отпадъци и специализирани контейнери за 

съхранение на опасни отпадъци; 

� За обособена позиция № 2 - специализирани контейнери за съхранение на 

разделно събрани зелени отпадъци и специализирани превозни средства за 

извозване на  разделно събрани отпадъци. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Стр. 18 от 180 

Участникът в настоящата процедура трябва да има на разположение оторизирана от 

производителя на изделията - предмет на доставка по съответната обособена 

позиция, сервизна база за осигуряване на гаранционна и следгаранционна 

поддръжка и сервиз на тези изделия. 

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат 

и за подизпълнителите за частта от поръчката, която подизпълнителите ще 

изпълняват. 

В случай, че Участникът участва като обединение, изискванията за техническите 

възможности и квалификация се прилагат за обединението като цяло. 

13.2  Изискуеми  документи  и  информация  

За доказване на съответствие с изискванията за техническите възможности и 

квалификация Участникът следва да приложи следните документи към офертата си: 

(а) Списък на договорите за доставки, сходни с предмета на поръчката, за съответната 

обособена позиция, които са изпълнени през последните три години считано към 

датата на подаване на офертата от Участника, в зависимост от датата на която 

Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 11). 

Списъкът трябва да включва най-малко един договор за доставки, сходни с 

предмета на поръчката за обособената позиция, за която Участникът участва, с 

посочени наименования и стойности на договорите, датите на изпълнение и 

Възложителите с адрес, телефон и лице за контакт. 

Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, 

Списъкът, се представя от Участника поотделно за всяка обособена позиция, за 

която Участникът участва. 

(б) Препоръки за договорите, посочени в списъка по т. 13.2 буква (а) - оригинал или 

заверено копие. Препоръките трябва да посочват обхвата и обема на работа и да 

съдържат периода на изпълнение на договора, стойността на договора, данни на 

Възложителя и оценка на изпълнението.  

(в) Списък на оторизираната сервизна база за осигуряване на гаранционна и 

следгаранционна поддръжка и сервиз на изделията - предмет на доставка, която има 

на разположение Участникът (Образец № 12). 

Списъкът трябва да съдържа точен адрес на сервизите, телефонен номер и лице за 

контакт. 

(г) Документи, посочващи основанието за ползване на всеки един от сервизите, 

посочени в списъка по т. 13.2 буква (в) - собственост, наем, предварителен договор, 

друго основание, конкретизирано от Участника - заверено копие. 

Документите трябва да съдържат информация за местонахождението на съответния 

сервиз. 
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(д) Документи от Производителя на изделията - предмет на доставка, с които 

Производителят удостоверява оторизирането на сервизите, посочени от Участника 

в настоящата процедура в Списъка по т. 13.2 буква (в) - оригинал или заверено 

копие. 

Документите се представят в случай, че Участникът в настоящата процедура не е 

производител на изделията - предмет на доставка по съответната обособена 

позиция. 

 

Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, 

документите по т. 13.2 за доказване на техническите възможности и квалификация 

се прилагат за всяка обособена позиция по отделно. 

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, документите по т. 13.2 за доказване на техническите възможности и 

квалификация се прилагат и за подизпълнителите в зависимост от вида и дела на 

тяхното участие. 

В случай, че Участникът участва като обединение, документите по т. 13.2 за 

доказване на техническите възможности и квалификация се представят само за 

членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с 

минималните изисквания за техническите възможности и квалификация. 

14.  Срок  на  валидност  на  офертата  

Срокът на валидност на офертите е 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от 

крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението за поръчката - Том I 

от настоящата документация. 

Възложителят, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП, може да поиска от класираните 

участници да удължат срока на валидност на офертата си до момента на подписване 

на договора за възлагане на обществената поръчка. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по–кратък срок на валидност от 

изискания в т.14 и откаже да го удължи, или ако представи оферта с изискания в т. 

14 срок на валидност, но при последващо поискване на удължаване срока на 

валидност от Възложителя откаже да го удължи. 

II. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

15.  Условия,  размер и  начин  на  плащане  

Гаранцията за участие е в размер на: 

� За обособена позиция № 1  - 15 028,00 лв. (петнадесет хиляди двадесет и 

осем лева); 

� За обособена позиция № 2  -   3 062,00 лв. (три хиляди шестдесет и два лева); 
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Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, 

Участникът представя отделна гаранция за участие за всяка обособена позиция, за 

която участва. 

Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под 

формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за 

участие. 

Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава 

това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на 

Възложителя със срок на валидност минимум 150 дни, считано от крайния срок за 

подаване на офертата, и в нея трябва да е изрично посочено, че е за настоящата 

обществена поръчка и за съответната обособена позиция. 

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това 

следва да стане с платежно нареждане, в което изрично е посочена процедурата, за 

която се представя гаранцията и съответната обособена позиция. Сумата следва да 

бъде внесена по банков път на името на Община Велико Търново, по следната 

сметка на Община Велико Търново: 

Сметка в лв (BGN): 

IBAN: BG 97SOMB91303324758001 

BIC Code: SOMBBGSF 

Наименование на банката: Общинска банка АД - ФЦ В.Търново 

Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на 

Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 

обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от 

определения в настоящите указания размер. 

Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на 

Възложителя. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за платена гаранция за 

участие или за учредена банкова гаранция за участие в оригинал. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, 

че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Велико Търново, че е със 

срок на валидност 150 дни от датата на представяне на офертата, и че е за 

настоящата обществена поръчка и за съответната обособена позиция. 

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 

16.  Задържане и  освобождаване  на  гаранцията  
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Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по 

условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато Участникът в процедура за 

възлагане на обществена поръчка за определена обособена позиция обжалва 

решението, с което се обявява решението за определяне на Изпълнител за 

съответната обособена позиция – до решаване на спора. 

Гаранцията за участие в процедурата се усвоява в следните случаи: 

� когато Участникът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване 

на офертите; 

� когато Участникът е определен за Изпълнител за съответната обособена 

позиция, но не изпълни задължението си да сключи договор за обособената 

позиция от обществената поръчка. 

Възложителят освобождава гаранцията за участие на: 

� отстранените Участници за определена обособена позиция в срок 5 работни дни 

след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за 

определяне на изпълнител за съответната обособена позиция; 

� класираните на първо и второ място Участници за определена обособена 

позиция - след сключване на договора за съответната обособена позиция от 

обществена поръчка, а на останалите класирани Участници за определена 

обособена позиция - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на решението за определяне на изпълнител за съответната обособена 

позиция. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на определена обособена позиция от 

обществената поръчка гаранцията на всички участници се освобождава в срок от 5 

работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване за 

съответната обособена позиция. 

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

17.  Място  и  условия  за  получаване  на  документацията  

Считано от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка е 

предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в 

процедурата за обществена поръчка на следния Интернет адрес: http://veliko-

turnovo.bg. 

Желаещите да подадат оферта участници могат да свалят цялата документация за 

участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от посочения 

Интернет адрес. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Стр. 22 от 180 

18.  Искания  за  промени  и  разяснения  по  документацията  

Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на 

заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или 

документацията за обществената поръчка, свързани с осигуряване 

законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа 

грешка. 

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в 

обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на 

обявлението за откриване на процедурата. 

Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра 

на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за 

откриване на процедурата. 

С решението за промяна Възложителят няма право да променя дейностите по 

обявения предмет на поръчката. 

В решението за промяна Възложителят определя и нов срок за получаване на 

офертите, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. 

Възложителят може да не определя нов срок за получаване на офертите, когато 

промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или 

изпълнението на поръчката.  

След изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване 

на процедурата Възложителят може да публикува решение за промяна само когато 

удължава обявените срокове в процедурата. 

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата: 

� когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за 

изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на 

място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на 

изпълнение; 

� в случай че от предоставяне на разяснение от Възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни. 

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато: 

� в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само 

една оферта; 

� това се налага в резултат от производство по обжалване. 

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се 

смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. 

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 

документацията за участие до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на 

оферти. Исканията за разяснения могат да бъдат изпратени на електронната поща 
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или на факса, указани в Обявлението за настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка. В исканията за разяснения Участникът, изпратил запитването, 

посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, лице за контакт.  

19.  Разяснения  от  Възложителя  

Възложителят е длъжен да изпрати разяснение в четиридневен срок от датата, на 

която е постъпило искането за разяснение. 

В случай че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, Възложителят е длъжен да удължи 

срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата. 

Възложителят изпраща разясненията до всички участници, които са посочили адрес 

за кореспонденция при Възложителя, без да отбелязва в отговора Участника, 

направил запитването, и публикува разясненията на интернет страницата на 

Община Велико Търново http://veliko-turnovo.bg. 

IV. ОФЕРТА 

20.  Подготовка  на  офертата  

Участникът трябва да се запознае с всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. При изготвяне на офертата Участникът трябва да се 

придържа точно към условията, обявени от Възложителя. 

Представянето на оферта задължава Участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за 

обществените поръчки. 

Участникът трябва да се запознае с условията на настоящата обществена поръчка и 

да оцени на своя отговорност, за своя сметка и на свой риск всички необходими 

фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора. 

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от Участника. 

Участник в процедурата има право да представи само една оферта за една 

обособена позиция. Лице, което е дало съгласие и участва като подизпълнител в 

офертата за определена обособена позиция на друг Участник, не може да представя 

самостоятелна оферта за същата обособена позиция. Лице, което участва в 

обединение, представящо оферта за определена обособена позиция, не може да 

представя самостоятелна оферта за същата обособена позиция. В процедура за 

възлагане на обществена поръчка за една обособена позиция едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение за същата обособена 

позиция. 

Участникът няма право да поставя условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в документацията. 
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Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако: 

� не отговаря на задължителните условия за участие съгласно ЗОП; 

� не е представил в срок някой от изискваните документи; 

� не отговаря на някое от квалификационните изисквания за участие в 

процедурата; 

� в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в документацията, или е представил повече от една оферта за една 

обособена позиция, или е представил оферта с варианти; 

� е представил самостоятелна оферта за определена обособена позиция, въпреки 

че в оферта на друг Участник за същата обособена позиция е посочен като 

подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител (Образец № 14); 

� е представил оферта за определена обособена позиция, в която е посочил 

дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за 

съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 14), а същевременно това 

лице е подало самостоятелна оферта за същата обособена позиция и декларира 

в хода на провеждането на процедурата пред Възложителя, че не знае за 

посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв; 

� участва в обединение, което е представило оферта за определена обособена 

позиция и същевременно е представил самостоятелна оферта за същата 

обособена позиция. 

При подаване на офертата си Участникът може да посочи чрез изрично отбелязване 

коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална 

информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които 

счита че съдържат такава информация, и да изисква от Възложителя да не я 

разкрива. 

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от Участника, 

посочена от него като конфиденциална по отношение на технически или търговски 

тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП. 

В случаите, когато Комисията по оценка на офертите прецени, че в съдържанието 

на някой от представените документи има несъответствие, което се дължи на 

техническа грешка или пропуск, Комисията има право да поиска от Участника 

разяснение по предвидения ред, като отговорът на Участника става неразделна част 

от офертата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите Участникът може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

21.  Съдържание  на  офертата  
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Участникът представя офертата в запечатан непрозрачен плик (опаковка). Пликът с 

офертата съдържа отделен запечатан непрозрачен плик (опаковка), надписан, както 

следва: 

� Плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 

отнасящи се до критериите за подбор на участниците. 

� Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставят Техническото предложение за изпълнение на поръчката на 

Участника. 

� Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", в който се поставя ценовото 

предложение на участника. 

Когато Участник подава оферта за повече от една обособена позиция, Плик № 2 и 

Плик № 3 се представят за всяка от позициите. 

Страниците на всички документи, които са поставени в един плик (№ 1, № 2 и                   

№ 3), трябва да бъдат последователно номерирани с единна номерация в горния 

десен ъгъл на страницата. 

Всички документи се представят в оригинал или заверено копие. Когато за някой от 

посочените документи е определено, че може да се представи като „заверено копие” 

трябва върху копието на документа да са изписани „Вярно с оригинала”, име на 

представляващия Участника, датата на заверка и да са поставени собственоръчен 

подпис със син цвят на представляващия (лицето, определено по регистрация да 

представлява Участника или лицето, упълномощено да представлява Участника в 

процедурата от управляващия и представляващия Участника с пълномощно, 

описано в т. 22 буква (о), когато Участникът е юридическо лице) и свеж печат на 

Участника (когато Участникът разполага с такъв). 

Когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, при това 

регистрационните документи на Участника се представят в официален превод по 

смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП, а документите, 

които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Официален 

превод по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП 

означава превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 

Министерство на външните работи на Република България за извършване на 

официални преводи. 

22.  Плик  № 1  „Документи  за  подбор" 

Плик № 1 трябва да съдържа следните документи: 

(а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника (Образец 

№ 1) – оригинал. 

(б) Писмо към офертата (Образец № 2) - оригинал. В писмото участниците следва да 

посочат срок на валидност на офертата си. 
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(в) Административни сведения за Участника (Образец №3) - оригинал. 

(г) Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за 

поръчката (Образец №4) - оригинал. 

(д) Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, 

свързани с поръчката (Образец №5) - оригинал. 

(е) Декларация, че Участникът приема условията, заложени в проекта на договора 

(Образец №6) - оригинал. 

(ж) Регистрационни документи на Участника: 

� Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър или копие от документа за регистрация (за юридическо лице, което е 

регистрирано в България) – заверено копие; 

� Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му 

законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е 

установено (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) - 

документ, преведен в официален превод на български език по смисъла на § 1, 

т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и не е вписано в 

Регистър Булстат, документите по предходните точки се представят за всеки 

един от участниците в обединението. 

Когато не е представен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 

от Закона за търговския регистър, Участникът е длъжен да представи 

удостоверение за актуално състояние. Датата на издаване на удостоверението за 

актуално състояние (ако е представено такова) трябва да е до 3 месеца преди 

крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка. 

Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен 

или административен орган от държавата, в която са установени (извлечение от 

търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър 

на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно 

упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно 

разкриване на самоличността на законния/те представител/и на участника, (за 

юридическо лице, което не е регистрирано в България) - документ, преведен 

на български език. 

Датата на издаване на документа от съответната държава трябва да е до 3 

месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка. 

� Документ за самоличност, ако участникът е физическо лице - заверено копие. 

(з) Документ за внесена гаранция за участие (платежен документ) или банкова 

гаранция за участие - оригинал. 
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Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, 

Участникът представя отделна гаранция за участие за всяка обособена позиция, за 

която участва. 

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 

(и) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 

и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и 

чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 7) - оригинал. 

(к) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и 

д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) - оригинал. 

(л) Документ за регистрация на Участника по ЗДДС, ако Участникът е регистриран по 

ЗДДС - заверено копие. 

(м) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника съгласно 

изискванията в настоящите Указания за участие: 

� Годишни финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г. - отчет за приходите и 

разходите и счетоводен баланс за 2011, 2012 и 2013 г., когато публикуването им 

се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен 

или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното 

законодателство по регистрация на Участника, в зависимост от датата, на която 

Участникът е учреден или е започнал дейността си (когато Участникът е 

юридическо лице) - заверени копия. 

В случай, че Участникът е българско юридическо лице, годишните финансови 

отчети се представят само ако не са обявени в Търговския регистър на 

Агенцията по вписванията. 

За чуждестранни юридически лица документите трябва да бъдат преведени на 

български език. 

Съгласно чл. 50, ал.2 от ЗОП участниците могат да докажат,че отговарят на 

миниманите изисквания с всеки друг документ, който възложителят счита за 

подходящ, вкл. годишна данъчна декларация или служебна бележка за годишен 

доход от работодател.  

За чуждестранни физически лица документите трябва да бъдат преведени на 

български език. 

� Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 

2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е 

започнал дейността си (Образец № 9) - оригинал. 
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Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, 

Информацията за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 

2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е 

започнал дейността си (Образец № 9) се представя от Участника общо за 

всички обособени позиции, за които той участва. 

� Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 

2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е 

започнал дейността си, за доставки, сходни с предмета на поръчката (Образец 

№10) - оригинал. 

Доставки, сходни с предмета на поръчката, са доставки на: 

- За обособена позиция № 1 - тежкотоварна/тежка механизация (строителна 

или подемна техника - багери, булдозери, челни товарачи, други), 

тежкотоварни превозни средства и превозни средства за извозване на отпадъци, 

подвижни контейнери за събиране на отпадъци и специализирани контейнери 

за съхранение на опасни отпадъци; 

- За обособена позиция № 2 - специализирани контейнери за съхранение на 

разделно събрани зелени отпадъци и специализирани превозни средства за 

извозване на  разделно събрани отпадъци. 

Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, 

Информацията за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 

2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е 

започнал дейността си, за доставки, сходни с предмета на поръчката (Образец 

№ 10), се представя от Участника поотделно за всяка обособена позиция, за 

която той участва. 

(н) Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника за 

изпълнение на обществената поръчка, съгласно настоящите Указания за участие: 

� Списък на договорите за доставки, сходни с предмета на поръчката, които са 

изпълнени през последните три години считано към датата на подаване на 

офертата от Участника, в зависимост от датата на която Участникът е учреден 

или е започнал дейността си (Образец №11) - оригинал 

Списъкът трябва да включва най-малко един договор за доставки, сходни с 

предмета на поръчката за обособената позиция, за която Участникът участва, с 

посочени наименования и стойности на договорите, датите на изпълнение и 

Възложителите с адрес, телефон и лице за контакт. 

� Препоръки за добро изпълнение за договорите, посочени в списъка (Образец 

№11) - оригинал или заверено копие. 

Препоръките трябва да посочват обхвата и обема на работа и да съдържат 

периода на изпълнение на договора, стойността на договора, данни на 

Възложителя и оценка на изпълнението. 
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� Списък на оторизираната сервизна база за осигуряване на гаранционна и 

следгаранционна поддръжка и сервиз на изделията - предмет на доставка, която 

има на разположение Участникът (Образец № 12). 

Списъкът трябва да съдържа точен адрес на сервизите, телефонен номер и лице 

за контакт. 

� Документи, посочващи основанието за ползване на всеки един от сервизите, 

посочени в списъка (Образец № 12) - собственост, наем, предварителен 

договор, друго основание, конкретизирано от Участника) - заверено копие. 

Документите трябва да съдържат информация за местонахождението на 

съответния сервиз. 

� Документи от Производителя на изделията - предмет на доставка, с които 

Производителят удостоверява оторизирането на сервизите, посочени от 

Участника в настоящата процедура в Списъка (Образец № 12) - оригинал или 

заверено копие. 

Когато Участникът участва в процедурата за повече от една обособена позиция, , 

документите за доказване на техническите възможности и квалификация се 

прилагат за всяка обособена позиция по отделно. 

(о) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

Участника в процедурата от управляващия и представляващия Участника (изисква 

се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или 

друг търговски пълномощник, който да може да задължава Участника съгласно 

документите за търговска регистрация) – оригинал. 

Пълномощното за нуждите на процедурата трябва изрично да включва право на 

пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да 

попълни и подпише документите, включително проекта за договор и ценовото 

предложение. 

(п) Декларация за участието на подизпълнители (Образец № 13) - оригинал. 

Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват: 

� подизпълнителите; 

� дела на участието на всеки подизпълнител, изразен като процент от общата 

стойност на поръчката, и вида на участието му (конкретната част от предмета 

на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнител). 

(р) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 

(Образец № 14) - оригинал. 

Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. 

(с) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка 

(когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице) - нотариално 

заверено копие. 
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(т) Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които 

упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише 

документите, които са общи за обединението (когато Участникът е обединение, 

което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в 

споразумението, с което се създава обединението) - оригинал. 

(у) Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката (Образец № 15) - 

оригинал. 

Декларацията се попълва от всяко от лицата, попълващи Декларация за отсъствие 

на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от 

ЗОП (Образец № 8). 

(ф) Декларация от членовете на обединенито за обвързаност (когато Участникът е 

обединение, което не е юридическо лице) (Образец № 16) - оригинал. 

Декларацията се попълва от всеки член на обединението поотделно. 

Ако Участник декларира в съответните декларации или посочи в други документи 

неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за 

разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на 

процедурата по избор на Изпълнител, този Участник ще бъда отстранен от участие 

в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

23.  Подизпълнители  

Когато се предвижда участие на подизпълнители, освен описаните в т. 22 

документи, за всеки подизпълнител задължително трябва да се представят в Плик 

№1 следните документи: 

(а) Административни сведения за Участника - подизпълнител (Образец № 3) – 

оригинал. 

(б) Регистрационни документи на Участника - подизпълнител съгласно т. 22 буква (ж). 

(в) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 

и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и 

чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 7) - оригинал. 

(г) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, букви а), б), в), г) и 

д), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) - оригинал. 

(ж) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника - 

подизпълнител съгласно т. 22 буква (м), даващи информация относно за 

икономическото и финансовото състояние на съответния подизпълнител за частта 

от поръчката, която ще изпълнява. 

(з) Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника - 

подизпълнител за изпълнение на обществената поръчка, съгласно т. 22 буква (н), 
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даващи информация относно техническите възможности и квалификация на 

съответния подизпълнител за частта от поръчката, която ще изпълнява. 

(и) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 

(Образец № 14) - оригинал. 

(к) Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката (Образец № 15) - 

оригинал. 

24.  Обединение  

В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице: 

� документите, описани в т. 22 букви (в), (ж), (и), (к), (л), (т), (у) и (ф) трябва да 

бъдат представени в Плик № 1 от всяко физическо или юридическо лице, 

включено в Обединението; 

� документите, описани в т. 22 букви (м) и (н) трябва да бъдат представени в 

Плик № 1 само за участниците в Обединението, чрез които обединението 

доказва съответствието си с с минималните изисквания за икономическо и 

финансовото състояние и за технически възможности и квалификация на 

Участника. 

25.  Плик  № 2  „Предложение  за  изпълнение на  поръчката" 

Плик № 2 трябва да съдържа: 

� Техническо предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 

17) - оригинал; 

� Документи, даващи допълнителна информация за предложените за доставка 

изделия и доказващи техните техническите характеристики (брошури, каталози, 

сертификати, резултати от проведени изпитвания и други - по преценка на 

Участника) - оригинал или заверени копия. 

� Техническото предложение трябва да е изготвено съгласно настоящите 

Указания по приложения образец и да включва: 

� подробни данни за всяка от посочените технически характеристики на 

съответното изделие и съответствието им с минимално изискуемите технически 

карактеристики за това изделие; 

� предложение за срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, считано от 

датата на подписване на договора за възлагане на настоящата поръчка до датата 

на подписване на двустранния констативен протокол, удостоверяващ 

изпълнението на Договора за възлагане на настоящата поръчка; 

� съгласие на Участника, че в случай на повреда, покрита от гаранцията, в 

гаранционния период на доставено изделие, и невъзможност за отстраняване на 

тази повреда в срок от 24 часа след уведомяване за възникването й, 

Участникът, избран за Изпълнител, след изтичането на този срок незабавно 

трябва да осигури за своя сметка заместващо изделие на повреденото, със 
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сходни параметри и функционалност, за периода до отстраняване на 

повредата, и да го достави на площадката на Регионалната система за 

управление на отпадъците в Регион велико Търново. 

Ако участник не представи Техническо предложение или представеното от 

Участника Техническо предложение не съответства на изискванията на 

Възложителя съгласно настоящите Указания, Участникът ще бъде отстранен от 

участие в процедурата. 

26.  Плик  №3 "Предлагана  цена" 

Плик № 3 трябва да съдържа: 

� Ценово предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 

18) - оригинал. 

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на Участника трябва да е 

изготвено съгласно настоящите Указания по приложения образец. 

В своето ценово предложение Участникът следва да представи начина на 

формиране на предложената от него цена. 

Извън Плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената, 

предложена от Участника. 

Предложената от Участника цена трябва да включва всички необходими разходи и 

печалба на Изпълнителя за пълно, срочно и качественото изпълнение предмета на 

поръчката в описания вид и обхват. 

Предложената от Участниците цена следва да бъде ограничена до прогнозната 

стойност, посочена в т.3 от настоящата документация. 

Участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън 

Плик №3 "Предлагана цена" елементи, свързани с предлаганата цена или части от 

нея, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

Ако Участник не представи Ценово предложение или представеното от Участника 

Ценово предложение не съответства на изискванията на Възложителя съгласно 

настоящите Указания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

27.  Запечатване  на  офертата  

Офертата, подредена и систематизирана в съответствие с посочените до тук 

изисквания (т. 21 - т. 26 от настоящите Указания), следва да бъде запечатана в три 

отделни непрозрачни плика (опаковки), които се запечатват поотделно и се 

надписват в долния ляв ъгъл съответно: 

� Плик № 1 "Документи за подбор"; 

� Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката"; 

� Плик № 3 "Предлагана цена". 
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В Пликове № 1, № 2 и № 3 трябва да се постави по един екземпляр от съответните 

документи. 

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (опаковка), върху който се 

изписват: 

� Следния текст: 

Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

пл. ”Майка България” № 2 

5000 гр. Велико Търново 

Република България 

ОФЕРТА 

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

"Доставка на експлоатационна механизация и доставка на транспортна 
техника и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци 

(по обособени позиции)"    

За Обособена позиция № ... - ............................................................. 

� Участник: (името на Участника); 

� Адрес за кореспонденция на Участника и по възможност телефон, факс и/или e-

mail. 

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви 

други фирмени печати и знаци. 

Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания начин, се 

отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

28.  Подаване  на  офертата  

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

подават офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка на адрес Община Велико Търново, пл. 

"Майка България" № 2, гр. Велико Търново 5000, Общински център за услуги и 

информация на гражданите, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа до изтичане на 

крайния срок, съгласно обявлението. 

Всеки Участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

Възложителя. 

Възложителят не носи отговорност за оферти, в случай, че се използва друг начин 

за представяне, различен от посочения. 
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29.  Промени  и  оттегляне на  офертата  

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки Участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на Участника в 

процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде 

отбелязан и допълнително следния текст “Допълнение / Промяна на оферта (с 

входящ номер)”. 

30.  Възможност  за  удължаване  на  срока  за  подаване на  оферти 

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата: 

� когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за 

изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на 

място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на 

изпълнение; 

� в случай че Възложителят е предоставил разяснение съгласно с т.19 от 

настоящите Указания и от предоставянето на това разяснение до крайния срок 

за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни. В този случай 

Възложителят удължава срока за получаване на оферти за участие с толкова 

дни, колкото е забавата. 

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато: 

� в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е 

получено само едно заявление или оферта; 

� това се налага в резултат от производство по обжалване. 

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се 

смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. 

31.  Приемане  /  връщане на  офертите  

При приемане на офертата върху плика (опаковката) се отбелязва входящ номер, 

дата и час на получаването на офертата и посочените данни се записват във входящ 

регистър на Община Велико Търново. 

За подаването на офертата на Участника се издава документ с входящия номер. 

Възложителят не приема и връща незабавно на подателя оферти, които са 

представени след крайния срок за получаването им или са в незапечатан плик 

(опаковка), или са в плик (опаковка) с нарушена цялост. Тези обстоятелства се 

отбелязват във входящия регистър на Община Велико Търново. 
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V. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

32.  Място  и  дата  на  отваряне  на  офертите  

Постъпилите офертите ще се отварят в сградата на Община Велико Търново, 

пл."Майка България" № 2, гр.Велико Търново 5000 на датата и часа, посочени в 

обявлението за настоящата обществена поръчка. 

33.  Отваряне ,  разглеждане и  оценка  на  офертите  

33.1  Отваряне  на  офертите  

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата за обществена 

поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. В състава на комисията 

задължително ще бъде включен един правоспособен юрист, а останалите членове 

ще бъдат лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и 

практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. 

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима. Като член на 

комисията може да бъде привлечен и външен експерт, който е включен в списъка по 

чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на 

поръчката. 

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от 

Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, 

определен за отваряне на офертите. Възложителят определя срок за приключване 

работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на 

обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на 

офертите. Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани 

с дейността й, са за сметка на Възложителя. 

Комисията, назначена от Въложителя, започва работа след получаване на списъка с 

участници и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на 

офертите участниците се уведомяват писмено. Отварянето на офертите е публично 

и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел. 

Представителят на Участника се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

Комисията предлага на присъстващите представители да впишат имената си и да се 

подпишат в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 

наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните 

членове подписват Плик № 3. Комисията предлага по един представител от 

присъстващите Участници да подпише Плик № 3 на останалите Участници. 
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В присъствието на Участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел Комисията отваря Плик № 2 и най-малко трима 

от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предлага по един представител на присъстващите Участници да подпише 

документите в Плик № 2 на останалите участници. След това Комисията отваря 

Плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието 

им със списъка по т.22 буква (а). 

След извършването на действията, описани до тук, приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 

33.2  Разглеждане  и  оценка  на  документите в  Плик  №  1 

Комисията продължава своята работа по проверка на офертите в закрито заседание, 

като разглежда по същество документите в Плик № 1 за съответствие с критериите 

за подбор, поставени от Възложителя. Комисията проверява: 

� наличието на всички документи за участие в процедурата в Плик № 1, 

изискуеми съгласно Указанията за участие; 

� доколко представените документи доказват ясно и точно съотвествието с 

минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние и за 

технически възможности и квалификация на Участника. 

С тази проверка Комисията установява дали Участниците отговарят на 

минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние и за 

техническите възможности и квалификация, поставени от Възложителя. 

За резултатите от извършената проверка Комисията съставя Констативен протокол 

относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 на 

Участниците в процедурата. В този протокол Комисията изчерпателно описва 

липсващите документи, констатираните нередности и/или несъответствия с 

критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя и посочва точно вида 

на документа или документите, които следва да се представят допълнително от 

Участниците в процедурата в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на Констативния протокол от Участниците. 

Комисията уведомява Участниците, като изпраща Констативния потокол относно 

наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 на участниците в 

процедурата до всички Участници. 

След изтичането на петдневния срок за допълнително представяне на документи 

Комисията разглежда допълнително представените документи относно 

съответствието на Участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

За своята работа Комисията подготвя Протокол за оценка на допустимостта на 

офертите, който се подписва от членовете и от Председателя на Комисията. 

Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на Участниците, които не 

отговарят на изискванията за подбор. 
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33.3  Разглеждане  и  оценка  на  документите в  Плик  №  2 

След като извърши проверка на подадените оферти и на съответствието на 

Участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, съгласно т. 33.2, 

Комисията пристъпва към разглеждане на документите в Плик № 2 на допуснатите 

оферти. 

Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на Участниците, които не 

отговарят на критериите за подбор. 

Комисията разглежда предложенията в Плик № 2 за установяване на съответствието 

им с изискванията на Възложителя.  

Участник, за когото при прегледа Комисията установи, че е представил в Плик № 2 

предложение, което не съответства на изискванията на Възложителя се отстранява 

от по-нататъшно участие в процедурата. 

След извършването на прегледа за съответствие Комисията пристъпва към оценка 

на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите 

Участници. За всяка оферта на допуснат Участник Комисията изготвя Техническа 

оценка съгласно т. 39 от настоящите Указания.  

При необходимост Комисията извършва необходимите действия съгласно т. 36 от 

настоящите Указания в съответствие разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

За своята работа Комисията подготвя Протокол за оценка на Техническото 

предложение на Участниците, който се подписва от членовете и от Председателя на 

Комисията. 

При различия между данни, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на данните. 

33.4  Отваряне  на  ценовите  оферти  в Плик  №  3  

Комисията отваря Плик № 3 от офертите с предлаганата цена, след като е 

разгледала предложенията на участниците в Плик №1 и Плик № 2 за установяване 

на съответствието им с изискванията на Възложителя, извършила е необходимите 

действия съгласно т. 36 от настоящите Указания в съответствие разпоредбите на чл. 

70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в Плик № 2 и е оценила офертите по всички 

други показатели, различни от цената, което е отразено в подписания от членовете 

на Комисията Протокол за оценка на Техническото предложение на Участниците. 

Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне на Плик № 3 от офертите 

чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на Община Велико 

Търново http://veliko-turnovo.bg. 

При отварянето на Плик № 3 от офертите право да присъстват имат Участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. 

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица 

резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. 
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Комисията отваря Плик № 3 само на Участниците, които са допуснати до участие в 

процедурата. Пликът с цената, предлагана от Участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на Възложителя, не се отваря. 

След извършването на действията, описани до тук, приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 

33.5  Разглеждане  и  оценка  на  документите в  Плик  №  3 

Комисията продължава своята работа по оценка на офертите в закрито заседание, 

като проверява доколко ценовите предложения за изпълнение на поръчката на 

Участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията на 

Възложителя.  

Участник, за когото при прегледа Комисията установи, че е представил в Плик № 3 

предложение, което не съответства на изискванията на Възложителя се отстранява 

от по-нататъшно участие в процедурата. 

При необходимост Комисията извършва необходимите действия съгласно т. 36 от 

настоящите Указания в съответствие разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

След извършването на прегледа за съответствие и действията съгласно т. 36 от 

настоящите Указания Комисията пристъпва към оценка на Ценовото предложение 

за изпълнение на поръчката на допуснатите Участници. За всяка оферта на допуснат 

Участник Комисията изготвя Финансова оценка съгласно т. 39.2 от настоящите 

Указания. За своята работа Комисията подготвя Протокол за оценка на 

Финансовото предложение на участниците, който се подписва от членовете и от 

Председателя на Комисията. 

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата. 

33.6  Изготвяне  на  Комплексна  оценка  на  офертите  на  допуснатите  
Участници  

След определяне на Техническата оценка и Финасовата оценка на офертите на 

допуснатите Участници, Комисията пристъпва към изготвяне на Комплексна 

оценка на офертите. За всяка оферта на допуснат Участник Комисията изготвя 

Комплексна оценка съгласно т. 37 от настоящите Указания.  

За своята работа Комисията подготвя Протокол за Комплексна оценка на офертите 

и класиране на Участниците, който се подписва от членовете и от Председателя на 

Комисията. 

Комисията класира Участниците съгласно условията на т. 38 от настоящите 

Указания. 

34.  Искане на  разяснения от  Комисията  по  документите ,  представени  в  

офертите  
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При разглеждането на документите в Плик № 1 от офертите Комисията съставя 

протокол с констатациите относно наличието и редовността на представените 

документи в Плик № 1 (т. 33.2 от настоящите Указания). В този констативен 

протокол Комисията описва подробно липсващите документи и констатираните 

нередности и посочва точно вида на документа или документите, които следва да се 

представят допълнително от съответния Участник. 

Участниците представят на Комисията съответните документи в срок от 5 работни 

дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други 

документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени 

в протокола на комисията. Документите, представени след изтичане на указания 

петдневен срок, не се приемат и разглеждат. 

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време да 

проверява заявените от Участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и 

допълнителни доказателства за данни и обстоятелства, представени в Плик № 2 и 

Плик № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на Техническото и 

Ценовото предложение на Участниците. 

Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 

основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 

участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези 

случаи по Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. 

Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата. 

35.  Отстраняване  на  Участник  в процедурата  

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник: 

� който не е представил някой от необходимите документи, изисквани в 

настоящите Указания в съответствие с разпоредбите на чл. 56 от ЗОП; 

� за когото са налице посочените в Обявлението за настоящата поръчка 

обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и по чл. 47, ал. 2, т. 1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП; 

� който е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително 

обявените условия от Възложителя; 

� който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на т. 21 от 

настоящите Указания в съответствие с разпоредбите на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 

� за когото по реда на т. 34 от настоящите Указания в съответствие с 

разпоредбите на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя 

критерии за подбор. 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени във връзка с разпоредбите на чл. 47, ал. 

1 и 5 от ЗОП, чл. 166 ал. 3 и 4 от ЗУТ или в обстоятелствата, посочени в 
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обявлението във връзка с разпоредбите на чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от 

настъпването на промените. 

36.  Изключително  благоприятно  предложение  

Когато офертата на Участник съдържа предложение с числово изражение, което 

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

стойност на предложенията на останалите Участници по същия показател за оценка, 

Комисията ще изиска от Участника подробна писмена обосновка за начина на 

неговото образуване. Комисията ще определя разумен срок за представяне на 

обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на 

искането за нея. 

Когато Участникът не представи в указания срок писмената обосновка или 

Комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, Комисията на 

основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП предлага Участника за отстраняване от процедурата. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 

офертата на съответния Участник, когато са посочени обективни обстоятелства, 

свързани със: 

� оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

� предложеното техническо решение; 

� наличието на изключително благоприятни условия за Участника; 

� икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

� получаване на държавна помощ. 

Когато Комисията установи, че офертата на Участник е с необичайно ниска цена 

поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 

доказано в определения за представяне на обосновката срок, тя може да предложи 

офертата да се отхвърли и Участникът да се отстрани. 

37.  Критерий  за  оценка  на  офертите  
Критерий при оценяването на офертите е икономически най-изгодна оферта.  
Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „икономически най–

изгодната оферта”. Комисията класира на първо място участникът получил най-много 

точки;  

 Участникът с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на  

офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на  участника по методиката, 

която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 

осредняването.   

  

 

МЕТОДИКА   ЗА   ИКОНОМИЧЕСКИ   НАЙ- ИЗГОДНА ОФЕРТА 
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 Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като максималният 

брой точки, които може да получи предложение е 100 т. Получените оценки се умножават 

с число (коефицент), представляващо относителна тежест на съответния показател. 

Резултатът представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се 

получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с 

коефицент, представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички 

показатели е крайният коефициент ”К”, на базата на който се получава класирането на 

отделните участници. Участникът събрал най–много точки се класира на първо място, като 

по низходящ ред се класират всички останали участници.  

 

ФОРМУЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАЕН КОЕФИЦИЕНТ ”К”: 

 

К = Ц + V + T,  където: 

 

К е комплексната оценка от трите показателя с максимална тежест 100 т. 
 

Ц – Ценови критерий с максимална тежест 40 т. 
 

Пресмята се по следната формула:  

Ц  = Ц min.    х  40, където 

Ц n –ti 

Ц min е най–ниската предложена цена от участник 

Ц n-ti  е цената на съответния участник 

 

Т – Срок на доставката, посочен от Участника - с максимална тежест 30 т.  

Пресмята се по формулата:  

Т  = Т min     x  30, където 

T n-ti  

T min – e най–краткият предложен срок в календарни дни  

Tn-ti е срока на съответния участник 

 

V – Гаранционен срок предложен от участника с максимална тежест 30 т.  

Пресмята се по формулата:  

V  = V n-ti     x  30, където 

V max  

V max – e най–дългият предложен срок в месеци  

V n-ti е предложеният гаранционен срок от съответния участник 

 

 

Окончателният резултат се пресмята по формулата: 

К = Ц + V + T    
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38.  Класиране  на  Участниците 

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите класира 

Участниците по степента на съответствие на представените от тях оферти с 

предварително обявените от Възложителя условия. 

Крайното класиране на офертите се извършва по низходящ ред, като на първо място 

се класира Участникът, предложил икономически най-изгодна оферта и съответно 

получил най-много точки като Комплексна оценка (най-висока Комплексна оценка) 

на представената оферта. 

В случай че Комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска 

цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с 

най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по 

този показател. 

Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по описания до 

тук ред, Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 

оферти. 

39.  Приключване  работата  на  комисията  

Комисията съставя Протокол от разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите. Протоколът съдържа: 

� Състав на Комисията; 

� Списък на Участниците и офертите, предложени за отстраняване от 

процедурата, и мотивите за отстраняването им; 

� Резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, 

включително кратко описание на съдържанието на офертите; 

� Дата на съставяне на протокола; 

� Кратко описание на предложенията на участниците. 

Като неразделна част от Протокола от разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите се прилагат: 

� Констативен протокол относно наличието и редовността на представените 

документи в Плик № 1 на Участниците в процедурата, изготвен съгласно т. 33.2 

от настоящите Указания; 

� Протокол за оценка на допустимостта на офертите; 

� Протокол за оценка на Техническото предложение на участниците; 

� Протокол за оценка на Финансовото предложение на Участниците; 

� Протокол за Комплексна оценка на офертите и класиране на Участниците  



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Стр. 43 от 180 

� Особени мнения със съответните мотиви на членовете на Комисията (в случай, 

че има такива ) към всеки един от изброените в тази точка документи. 

Протоколът от разглеждането, оценяването и класирането на офертите се подписва 

от всички членове на Комисията и от нейния Председател. 

Председателят на Комисията представя Протокола от разглеждането, оценяването и 

класирането на офертите за утвърждаване от Възложителя. Заедно с протокола, 

Председателят на Комисията предава на Възложителя и цялата докментация, 

свързана с разглеждането и оценката на офертите. 

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя. 

40.  Обявяване на  резултатите  

В срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на Комисията 

Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на 

Участниците и Участника, определен за изпълнител. В това решение той посочва 

също така отстранените от участие в процедурата Участници и оферти и мотивите 

за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението на Участниците в срок от 3 (три) дни след 

издаването му. 

При писмено искане от Участник, направено в срока за обжалване на решението, 

Възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или 

достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да 

откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 

противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 

конкуренцията. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

41.  Основание  за  прекратяване на  процедурата  

Възложителят на основание чл.39 ал.1 от ЗОП прекратява процедурата за възлагане 

на обществена поръчка с мотивирано решение, когато: 

(а) не е подадена нито една оферта или няма Участник, който отговаря на изискванията 

по чл. 47 - 53а от ЗОП; 

(б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя; 

(в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

(г) първият и вторият класирани Участници откажат да сключат договор; 

(д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за 
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изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да 

предвиди; 

(е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

(ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не може да се 

сключи договор за обществена поръчка. 

Възложителят може на основание чл.39 ал.2 от ЗОП да прекрати процедурата с 

мотивирано решение, когато: 

(з) е подадена само една оферта; 

(и) има само един Участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или 

само една оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя; 

(к) Участникът, класиран на първо място: 

� откаже да сключи договор, или 

� не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или 

� не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. 

Възложителят е длъжен в тридневен срок от постановяване на решението за 

прекратяване на процедурата за обществена поръчка да уведоми Участниците за 

прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

В случаите, когато причина за прекратяване на процедурата е описаната в т. 41 

буква (в) от настоящите Указания, Възложителят задължително включва в 

решението за прекратяване на процедурата за обществена поръчка най-ниската 

оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна 

или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура 

в рамките на същата година. 

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, Възложителят може да 

открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, 

само ако решението за прекратяване е влязло в сила. 

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му 

в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на 

процедурата, когато възникнат обстоятелствата, описани в т.41 букви (г), (д), (ж), и 

(к) от настоящите Указания. 

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

42.  Процедура  

Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с Участника, 

класиран от Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на 

първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. 
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Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в 

документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на Участника, 

въз основа на които е определен за изпълнител. 

Участникът, определен за Изпълнител, трябва да отговаря на изискванията на чл. 

47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и на посочените в обявлението изискванията по чл. 47, ал. 2 

от ЗОП към момента на сключване на договора за обществена поръчка. 

При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за 

Изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства 

по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен 

регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която Участникът е установен. В случай, че Участникът е обединение, 

което не е юридическо лице, документите се представят от всеки един от 

участниците в обединението. 

Когато Участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен, не се издават документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗОП, или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и посочените в 

обявлението случаи по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, Участникът представя клетвена 

декларация, ако такава декларация има правно значение според законодателството 

на държавата, в която е установен. В случай, че клетветната декларация няма 

правно значение според съответния национален закон, Участникът представя 

официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, 

нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в 

която е установен. 

Договорът за обществена поръчка не се сключва с Участник, определен за 

изпълнител, който при подписване на договора: 

� не представи документ за регистрация на юридическо лице, когато Участникът, 

определен за Изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица и 

е избрал като Изпълнител да създаде юридическо лице; 

� не представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението 

обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

� не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

� не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни 

друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно 

изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от 

Възложителя при откриване на процедурата. 

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица и не представи документ за регистрация на юридическо 

лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 
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представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. 

В този случай, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или 

юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация в 

държавата, в която са установени. 

В случаите, в които Участникът не представи исканите документи, Възложителят 

сключва договора със следващия класиран Участник. 

Възложителят може с решение да определи за Изпълнител и да сключи договор с 

втория класиран Участник в случаите, когато Участникът, класиран на първо място: 

� откаже да сключи договор; 

� не представи някой от описаните в тази точка документи; 

� не изпълни което и да е изискване на чл. 42, ал. 1 от ЗОП; 

� не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в 

обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

43.  Срокове  

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите Участници за решението за определяне на 

изпълнител. 

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 

решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането 14-дневен срок 

от уведомяването на заинтересованите Участници за решението за определяне на 

изпълнител. 

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди 

влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 

предварително изпълнение. 

44.  Основания  за  изменение  на  договора  

Страните по договора за обществената поръчка не могат да го изменят. 

Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение: 

� когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага: 

- промяна в сроковете на договора, или 

- частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в 

интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на 

договора, или 

- намаляване общата стойност на договора в интерес на Възложителя 

поради отпадане на дейности; 
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� когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до 

размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него. 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

45.  Условия,  размер и  начин  на  плащане  

Гаранцията за изпълнение на договора за обособената позиция от обществената 

поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за обособената 

позиция от обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под 

формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 

банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път 

гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. 

Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на 

Възложителя със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора 

и в нея трябва да е изрично посочен договорът, за който се представя гаранцията. 

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това 

следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочен договорът, за 

който се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на 

името на Община Велико Търново, по следната сметка на Община Велико Търново: 

Сметка в лв (BGN): 

IBAN: BG 97SOMB91303324758001 

BIC Code: SOMBBGSF 

Наименование на банката: Общинска банка АД - ФЦ В.Търново 

Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за 

сметка на Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване 

и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от 

определения в настоящите Указания размер. 

Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на 

Възложителя. 

С определения за изпълнител Участник няма да бъде сключен договор за 

изпълнение, ако не представи платежно нареждане за платена гаранция за 

изпълнение или за учредена банкова гаранция за изпълнение в оригинал.  

С определения за изпълнител Участник няма да бъде сключен договор за 

изпълнение, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е 

безусловна и неотменима, че е в полза на община Велико Търново, че е със срок на 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Стр. 48 от 180 

валидност най – малко за срока на изпълнение на договора, и че е за договора за 

изпълнение на обособената позиция от настоящата обществена поръчка. 

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 

46.  Задържане и  освобождаване  на  гаранцията  

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка между 

Възложителя и Изпълнителя. Те са описани в Проект на Договор - Том IV от 

настоящата документация. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

IX. ОБЖАЛВАНЕ 

47.  Право  на  обжалване  

(а) На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежи всяко решение на Възложителя 

по процедурата за възлагане на обществена поръчка относно неговата 

законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, 

финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, 

документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 

(б) На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и решенията на Възложителя за 

отхвърляне на подизпълнители по чл. 119м, ал. 2 от ЗОП. 

(в) На обжалване по реда по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и действия или 

бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на 

лица в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Не подлежат на 

самостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по 

т. 47 буква (а) от настоящите Указания (по чл.120, ал. 1 от ЗОП). 

Жалба може да се подава от  

� всяко заинтересовано лице - в случаите по т. 47 буква (в) и т. 48 букви (а) и (в) 

от настоящите Указания; 

� всеки заинтересован участник - в случаите по т. т. 47 букви (б) и (в) от 

настоящите Указания. 

В срока по т. 48 буква (а) от настоящите Указания жалба срещу решението за 

откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и 

професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на 

интересите на своите членове. 
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Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка се 

обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата се подава 

едновременно до Комисията за защита на конкренцията и до Възложителя, чието 

решение, действие или бездействие се обжалва, на адреса, посочен в Обявлението. 

Жалба срещу решение, действие или бездействие на Възложителя, с 

изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира 

процедурата за възлагане на обществена поръчка освен когато е поискана 

временна мярка "спиране на процедурата". 

Когато с жалбата е поискана временната мярка "спиране на процедурата", 

процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на: 

� определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 

� решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. 

Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за 

възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора освен 

когато е допуснато предварително изпълнение. 

48.  Срокове  за  обжалване  

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 

(а) изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на 

процедурата, определен по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на 

процедурата и/или решението за промяна; 

(б) получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на 

процедурата; 

(в) публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на 

обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. 

Срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата и/или решението за 

промяна тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно 

следните условия: 

� жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 

� документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 

� документацията е получена след изтичането на 14-дневния срок от публикуване 

на обявлението за откриване на процедурата, определен по чл. 27а, ал. 3 от 

ЗОП. 

Жалбата по т. 47 буква (в) се подава в 10-дневен срок от уведомяването за 

съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл 

срокът за извършване на съответното действие. 
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В случаите по т. 48 букви (а) и (в), когато датите на публикуване на обявленията в 

Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник" на Европейския съюз 

са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. 

X. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ 

49.  Изчисляване  на  сроковете  

Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва: 

� когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период; 

� когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен 

ден и на този ден трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че срокът 

изтича в края на първия работен ден, следващ почивния. 

Сроковете в документацията са посочени в календарни дни/месеци. Когато срокът е 

в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. 

 

 

XI. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ 

Всеки опит на Участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи 

незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху Комисията или 

Възложителя по време на процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите 

може да доведе до отстраняване на Участника от процедурата или до 

административни наказания. 

Когато подава оферта, Участникът трябва да декларира, че той и членовете на 

неговия управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава 

длъжност, включително прокуристи или търговски пълномощници, не са повлияни 

от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент 

(ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и че 

нямат равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на 

ръководна длъжност, с други страни в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка и с техни служители на ръководна длъжност или със служители на 

ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, 

Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган. 

Изпълнителят на настоящата поръчка не може да приема други плащания във 

връзка с договора, освен тези, описани в самия договор. Участникът, определен за 

изпълнител на настоящата поръчка, и неговите служители не трябва да упражняват 
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каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните 

задължения към Възложителя. 

Изпълнителят на настоящата поръчка също така не трябва да влиза в 

нерегламентирани отношения с което и да е лице от персонала на Възложителя, с 

което има служебни отношения във връзка с изпълнението на договора, или което 

има функции и е включено в одитната пътека на документите и дейностите, 

подлежащи на одит. 

Участникът ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да 

компрометират неговата независимост. Ако в процеса на изпълнение на поръчката 

се установи, че Участникът, избран за Изпълнител, съзнателно е нарушил или се е 

опитал да наруши описаните тук правила, Възложителят може, независимо дали 

това води до щети, да прекрати договора без предизвестие и без това да дава право 

за завеждане на искове за компенсация от страна на Участника. 

В случай че по време на изпълнение на поръчката Участникът, избран за 

Изпълнител, установи наличие на описаните до тук зависимост или конфликт на 

интереси, или равностойни на тях отношения, които при полагане на разумна грижа 

не е могъл да установи към момента на подписване на договора или които са 

настъпили впоследствие и които не е имал възможност да предотврати, както и в 

случай на всякакви съмнения за подобни обстоятелства, той незабавно трябва 

уведоми Възложителя, като изложи подробно съответните обстоятелства, и трябва 

да окаже съдействие на Възложителя за изясняване на обстоятелствата и за 

предприемане на мерки за преодоляване на евентуалните негативни последствия за 

проекта. 

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да действа във всеки един момент 

професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на 

професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във 

връзка с обществената поръчка и проекта като цяло, без предварителното одобрение 

на Възложителя. Участникът не може да ангажира Възложителя с дейност без 

предварителното писмено съгласие на последния. 

За периода на изпълнение на договора Изпълнителят на настоящата поръчка и 

неговият персонал трябва да спазват човешките права и да поемат задължението да 

не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република 

България. 

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна 

за целия срок на Договора, както и след неговото завършване. Всички документи, 

изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални. 

Договорът определя ползването на всички изготвени, получени или представени 

документи от страните по време на изпълнението на Договора. 
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ТОМ III 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

ПОЗИЦИЯ №1 

 

1. Багер - верижен товарач 

 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 

характеристики 

Тип Специализирана техника 

Вредни емисии на двигателя Етап 3Б (Tier4) 

Вид на двигателя Редови, 6 или 4 цилиндров 

Мощност на двигателя Минимум 130 kW 

Охлаждаща система 
Включваща минимум радиатор, охладител на маслото 

и вентилаторна инсталация 
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Горивна система С директно впръскване 

Разположение на двигателя Задно 

Кабина на оператора 

8 работни светлини (4 стандартни и 4 допълнителни) 

Отопление, климатик 

FOPS/ROPS конструкция 

Управление Електрохидравлично 

Задвижване 

Верижен мотор с 2 мотора с извита ос с променлив 

обем  

Хидростатично задвижване с безкрайни скорости на 

машината до 10 км/час 

2 задвижващи помпи, променлив обем, аксиално-

бутални помпи 

Тегло Минимум 18 тона 

Рама 

Широчина на верижните обувки около 550 мм  

Верижни обувки с две решетки 

Система за поддържане веригата на повърхността при 

работа в неравни терени 

Верижен регулатор и механична система за откат 
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Изравнител за накланяне на машината съобразно 

условията на терена 

Кофа 

Обем приблизително 3 м3 с пакет за обработка на 

отпадъци 

Чупеща се връзка 

Допълнителни приспособления Комплект за сметища 

Окомплектовка 

Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да 

се извършва извън оторизиран сервиз 

Зареждане с всички необходими течности на всички 

веобходими системи 

Покритие на кабината и външните 

части на шасито 

Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 2011 

комунално оранжево 

Гаранционен период  

Минимум 3 години без ограничение на пробег и цикли 

на работа на машината 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие на 

шасито и кабината 

2. Компактор 

 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 

характеристики 

Тип Специализирана техника за работа в депа за БО 

Вредни емисии на двигателя Етап 3Б (Tier4) 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 55 от 180 

Вид на двигателя Дизелов с водно охлаждане 

Мощност на двигателя Минимум 300 kW 

Бандажи 2 комплекта - 2 броя предни и 2 броя задни 

Кабина на оператора 
Отопление, климатик 

FOPS/ROPS конструкция 

Задвижване 4х4 с блокаж на диференциала 

Тегло Минимум 32 тона 

Рама Съчленена (шарнирна) 

Гребло Минимална ширина 3,80 м 

Допълнителни приспособления 
Система за смилане на отпадъка (ножове) при 

бандажите 

Окомплектовка 

Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да 

се извършва извън оторизиран сервиз 

Зареждане с всички необходими течности на всички 

веобходими системи 

Покритие на кабината и външните 

части на шасито 

Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 2011 

комунално оранжево 

Гаранционен период  

Минимум 3 години без ограничение на пробег и цикли 

на работа на машината 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие на 

шасито и кабината 

3. Булдозер 
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Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 

характеристики 

Тип Специализирана техника 

Вредни емисии на двигателя Етап 3Б (Tier4) 

Вид на двигателя Дизелов с водно охлаждане 

Мощност на двигателя Минимум 160 kW 

Кабина на оператора 
Отопление, климатик 

FOPS/ROPS конструкция 

Тегло Минимум 20 тона 

Булдозерна дъска 
Минимален обем 3 м3 

6 посоки на движение 

Допълнителни приспособления Рипер - 3 зъба 

Окомплектовка 

Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да 

се извършва извън оторизиран сервиз 

Зареждане с всички необходими течности на всички 

веобходими системи 

Покритие на кабината и външните 

части на шасито 

Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 2011 

комунално оранжево 

Гаранционен период  

Минимум 3 години без ограничение на пробег и цикли 

на работа на машината 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие на 

шасито и кабината 
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4. Дизелов мотокар - повдигач 

 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 

характеристики 

Вредни емисии на двигателя Етап 3Б (Tier4) 

Вид на двигателя Редови цилиндров 

Мощност на двигателя Минимална нетна 38 kW при 2 300 об/мин 

Горивна система С директно впръскване 

Система за запалване и зареждане 12 волтова правотокова 

Спирачки 

Саморегулеращи се, крачни двойни педали 

Паркинг / вторични спирачки 

Широчина на работните коридори 

Пале 1 000 х 1 200 мм - максимум 4 900 мм 

Пале 800 х 1 200 мм - максимум 4 500 мм 

Външен радиус на завиване Приблизително 2 900 мм 

Скорост 

Максимална с товар - приблизително 19 км/час 

Максимална без товар - приблизително 19,5 км/час 

Номинално теглително усилие С товар / Без товар - приблизително 16 kN сила 

Повдигащ механизъм Дължина на носещите вилици приблизително 1 000 мм 
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Бейл стяга с капацитет приблизително 1 600 кг / 500 мм 

Отвор за натоварване с щипка приблизително 1 000 мм 

Мачта с хидравлични функции подем и наклон 

Височина с вдигната мачта Приблизително 3 000 мм 

Размер на балата 

Ширина 900 - 1 000 мм 

Височина 700 - 750 мм 

Гуми 

Предни - приблизително 25" х 15" 

Задни - приблизително 16" х 9" 

Оператор Седящ 

Тегло Приблизително 4 600 кг без товар 

Номинална товароподемност Приблизително 3 500 кг 

Товарен център на тежест Приблизително 500 мм, измерен от панела на вилици 

Междуосие Приблизително 1650 мм 

Окомплектовка 

Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да 

се извършва извън оторизиран сервиз 

Хидравличен крик за подмяна на колело 

Пълноценно резервно колело с джанта и гума 
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Зареждане с всички необходими течности на всички 

веобходими системи 

Покритие на кабината и външните 

части на шасито 

Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 2011 

комунално оранжево 

Гаранционен период  

Минимум 3 години без ограничение на пробег и цикли 

на работа на машината 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие 

 

5. Самодвижеща се повдигаща платформа 

 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 

характеристики 

Повдигач Електрически, тип ножица 

Платформа Хидравлично вдигаща се стоманена 

Перила Сгъваеми 

Палуба Удължаваща се 

Система за контрол сцеплението на 

гуми 
За всякакъв терен 

Осцилираща ос Да 

Тегло Приблизително 2 200 кг без товар 

Височина при максимална позиция Приблизително 9 500 мм 

Височина в прибрано положение Приблизително 1 500 мм 

Размери Минимум 2 250 мм х 1 100 мм 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 60 от 180 

Дължина на разширителната палуба Приблизително 500 мм 

Междуосие Минимум 1 800 мм 

Просвет Максимум 100 мм 

Захранване Акумулатори 24 V / 220 Ah 

Вместимост на хидравличната 

система 
Приблизително 15 литра 

Зарядно устройство 
20 Amp, свързано към AC 220 V / 50 Hz  елекрическа 

мрежа 

АС захранване на платформата Да 

Задвижване 

Задвижване на предните колела; 

Пропорционално задвижване и повдигане 

 

Спирачки 

Дискови спирачки на задните колеа 

Динамични спирачки на предните колела 

Паркинг спирачки 

Товароподемност 

Приблизително 315 кг на платформата 

Приблизително 100 кг на разширителната палуба 

Външен радиус на завиване Максимум 2 350 мм 

Скорост на повдигане Максимум 55 сек 

Скорост на спускане Максимум 33 сек 

Скорост При вдигната платформа - приблизително 0,8 км/час 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 61 от 180 

При свалена платформа - приблизително 3,4 км/час 

Сензор за наклон Да, с аларма 

Аларма при спускане Да 

Индикатор за нивото на заряд в 

акумулаторите 
Да, с аларма за ниско ниво 

Система за диагностика Да, с дисплей 

Авариен стоп от платформата Да 

Управление от приземно ниво Да 

Клапан за спускане на платформата Да 

Гуми Твърди, без маркировка, приблизително 38 х 13 х 28 см 

Окомплектовка 

Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да 

се извършва извън оторизиран сервиз 

Зареждане с всички необходими течности на всички 

веобходими системи 

Покритие на кабината и външните 

части на шасито 

Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 2011 

комунално оранжево 

Гаранционен период  

Минимум 3 години без ограничение на пробег и цикли 

на работа на машината 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие 

6. Колесен челен товарач 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 62 от 180 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 

характеристики 

Тип Специализирана техника 

Вредни емисии на двигателя Етап 3Б (Tier4) 

Вид на двигателя Редови цилиндров с турбокомпресор и интеркулер 

Номинална мощност на двигателя 
Приблизително 100 НР съгласно стандарт ISO 9249 или 

еквивалентен 

Въртящ момент Максимум 390 Nm при 1 400 rpm 

Работно напрежение 12 V DC 

Система за запалване и зареждане 12 волтова правотокова 

Задвижване 
Система с електронно управление 

Задвижване на всички колела 

Скорост на движение Максимална приблизително 30 км/час 

Спирачки 

Барабанни и многодискови спирачки на осите 

Паркинг / вторични спирачки 

Аварийно спиране в случай на загуба на мощност 

Управление Хидравлични цилиндри 

Въртене на централната рамка Съобразно управлението с въртене на задната ос 

Ъгъл на отклонение До 30
0
 във всяка посока 

Осцилиращ ъгъл До 5
0
 във всяка посока 

Кофа 

Чупеща се връзка 

Капацитет приблизително 1,5 м3 при 1,8 тона/м3 

материал 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 63 от 180 

Болтова връзка на зъбите 

Ширина приблизително 2 400 мм 

Сила на повдигане Минимум 75 kN 

Сила на копаене Минимум 85 kN 

Дълбочина на копаене Минимум 50 мм 

Височина на оста на въртене на 

кофата 
Минимум 3 600 мм при максимална височина 

Работно тегло Приблизително 8 тона 

Граничен товар 

Прав - минимум 6 тона 

Съчленен - минимум 5,5 тона 

Кабина на оператора 

Отопление, вентилация, климатик 

Регулируема седалка на водача 

FOPS/ROPS конструкция 

Окомплектовка 

Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да 

се извършва извън оторизиран сервиз 

Хидравличен крик за подмяна на колело 

Пълноценно резервно колело с джанта и гума 

Зареждане с всички необходими течности на всички 

веобходими системи 

Покритие на кабината и външните Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 2011 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 64 от 180 

части на шасито комунално оранжево 

Гаранционен период  

Минимум 3 години без ограничение на пробег и цикли 

на работа на машината 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие на 

шасито и кабината 

7. Комбиниран колесен товарач 

 

Елемент / Система от изделието 

Тип 

Изисквания за технически характеристики 

Специализирана техника  

Вредни емисии на двигателя Етап 3Б (Tier4) 

Вид на двигателя 4 цилиндров 

Номинална мощност на двигателя Приблизително 68 кВт 

Въртящ момент Прибл. 314 Нм 

Работно напрежение 12 V DC 

Система за запалване и зареждане 12 волтова правотокова 

Задвижване 

Скорост на движение 

Спирачки 

Задвижване на всички колела 

Max приблизително 20км/ч 

ръчни 

Управление Кормилно управление 

Въртене на централната рамка 

Ъгъл на отклонение 

Съобразно управлението 

До 30
0
 във всяка посока 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 65 от 180 

Осцилиращ ъгъл 
До 5

0
 във всяка посока 

Кофа 
Минимална ширина - 500мм  

Минимален капацитет - 0,11 куб.м 

Височина на разтоварване Приблизително 3м 

Работно тегло Приблизително 4500кг 

Кабина на оператора 

Окомплектовка 

Отопление, вентилация 

Кофа - стандартна 

снегорин 

Покритие на кабината и външните 

части на шасито 
Антикорозионно покритие и боя  

Гаранционен период  Минимум 3 години  

8. Саморазтоварващ се камион (самосвал) 

 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 

характеристики 

Тип Саморазтоварващо се товарно трнспортно средство 

Бруто тегло Приблизително 26 тона 

Полезен товар Минимум 12 тона 

Оси 3 оси 

Диференциал 
Двоен с преобразуване на въртящия момент в двете 

задни оси 

Вредни емисии на двигателя Минимум EURO 5 

Вид на двигателя Редови цилиндров с турбокомпресор и интеркулер 

Максимална мощност на двигателя Минимум 390 НР съгласно стандарт ISO 1585, SAE 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 66 от 180 

J1349, DIN 70020 или еквивалентен 

Максимален въртящ момент Минимум 1 800 Nm при 1 100 rpm 

Горивна система С директно впръскване 

Система за запалване и зареждане 12 волтова правотокова 

Спирачки 

Пневматично двукръгова спирачна система 

ABS система 

Саморегулиращ се крачен педал 

Паркинг спирачки 

Аварийни спирачки 

Моторна спирачка 

Скоростна кутия Ръчна 

Скорости 

Минимум 8 скорости напред 

Минимум 2 скорости назад 

Пълен синхронизатор на всички скорости 

Съединител Единичен със сервоуправление 

Каросерия 

Саморазтоварваща се 

Отворена горна част 

Капацитет приблизително 20 м3 

Задвижване с хидравличен цилиндър 

Управление от кабината посредством хидравлика с 

ниско налягане или въздушно управление 

Задна отваряща се врата / страна за разтоварване 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 67 от 180 

Кабина на водача 

Отопление, вентилация, климатик 

Регулируема седалка на водача 

FOPS/ROPS конструкция 

Централно с дистанционно управление 

Електрически управляеми стъкла 

Огледала Електрически управляеми с подгряване 

Воланна конзола 4 посочно подвижна  

Предни фарове против мъгла Да 

ASR система Да 

Окомплектовка 

Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да 

се извършва извън оторизиран сервиз 

Хидравличен крик за подмяна на колело 

Пълноценно резервно колело с джанта и гума 

Зареждане с всички необходими течности на всички 

веобходими системи 

Покритие на кабината и външните 

части на шасито 

Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 2011 

комунално оранжево 

Покритие на каросерията 
Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 6024 

транспортно зелено 

Гаранционен период  
Минимум 3 години без ограничение на пробег на 

транспортното средство 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 68 от 180 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие на 

шасито, кабината и каросерията 

9. Камион, оборудван с кран с кука и контейнер 

 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 

характеристики 

Тип Специализирано товарно трнспортно средство 

Бруто тегло Приблизително 26 тона 

Полезен товар Минимум 12 тона 

Обща дължина Максимум 7 500 мм 

Оси 3 оси 

Диференциал 
Двоен с преобразуване на въртящия момент в двете 

задни оси 

Вредни емисии на двигателя Минимум EURO 5 

Вид на двигателя Редови цилиндров с турбокомпресор и интеркулер 

Максимална мощност на двигателя 
Минимум 390 НР съгласно стандарт ISO 1585, SAE 

J1349, DIN 70020 или еквивалентен 

Максимален въртящ момент Минимум 1 800 Nm при 1 100 rpm 

Горивна система С директно впръскване 

Система за запалване и зареждане 12 волтова правотокова 

Спирачки 

Пневматично двукръгова спирачна система 

ABS система 

Саморегулиращ се крачен педал 

Паркинг спирачки 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 69 от 180 

Аварийни спирачки 

Моторна спирачка 

Скоростна кутия Ръчна 

Скорости 

Минимум 8 скорости напред 

Минимум 2 скорости назад 

Пълен синхронизатор на всички скорости 

Съединител Единичен със сервоуправление 

Система за повдигане с кука 

Ролкова повдигаща и сваляща система с 

товароподемност 20 тона 

Релси за товарене на контейнера 

Задвижване с хидравличен цилиндър 

Управление от кабината посредством хидравлика с 

ниско налягане или въздушно управление 

Контейнер 

Отворена горна част  

Капацитет приблизително 20 м3 

Напълно съвместим със система за повдигане с кука 

Приблизителни размери 6 200 мм х 2 150 мм х 1 500 

мм 

Усилена стоманена рамкова конструкция 

Задна отваряща се врата / страна за разтоварване 

Система за безопасно товарене - разтоварване и 

транспортиране на контейнера 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 70 от 180 

Кабина на водача 

Отопление, вентилация, климатик 

Регулируема седалка на водача 

FOPS/ROPS конструкция 

Централно с дистанционно управление 

Електрически управляеми стъкла 

Огледала Електрически управляеми с подгряване 

Воланна конзола 4 посочно подвижна  

Предни фарове против мъгла Да 

ASR система Да 

Окомплектовка 

Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да 

се извършва извън оторизиран сервиз 

Хидравличен крик за подмяна на колело 

Пълноценно резервно колело с джанта и гума 

Зареждане с всички необходими течности на всички 

веобходими системи 

Покритие на кабината и външните 

части на шасито 

Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 2011 

комунално оранжево 

Покритие на контейнера Антикорозионно покритие и боя цвят бяла 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 71 от 180 

Гаранционен период  

Минимум 3 години без ограничение на пробег на 

транспортното средство 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие на 

шасито, кабината и контейнера 

 

10.Контейнер за отпадъци 20 м3 

 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 
характеристики 

Горна част Отворена 

Капацитет Приблизително 20 м3 

Размери Приблизителни 6 200 мм х 2 150 мм х 1 500 мм 

Конструкция 
Усилена стоманена рамкова конструкция за тежък 

режим на експлоатация 

Възможност за разтоварване Задна отваряща се врата / страна за разтоварване 

Система за безопасно товарене - 

разтоварване и транспортиране на 

контейнера 

Да 

Съвместимост със система за 

повдигане с кука 

Напълно съвместим със система за повдигане с кука 

Приемен механизъм за товарене, разтоварване 

иосигуряване по време на транспортирането 

Контейнерни релси, съвместими с транспортиращия 

камион (позиция 3.11 от настоящите спецификации) 

Окомплектовка 
Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да 

се извършва извън оторизиран сервиз 
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Стр. 72 от 180 

Покритие на контейнера Антикорозионно покритие и боя цвят бяла 

Гаранционен период  

Минимум 3 години на контейнера 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие на 

контейнера 

 

11.Контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата 

 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 
характеристики 

Обем Приблизително 15 м3 

Размери Приблизителни 3 100 мм х 2 150 мм х 2 250 мм 

Вътрешна зона за складиране Приблизително 6 м3 

Способност за задържане на 

изтичане на течности 
1 000 литра 

Конструкция 
Усилена стоманена рамкова конструкция за тежък 

режим на експлоатация 

Врати 
Двулистови окачени двойни врати с еднакъв размер с 

допълнителна стоманена армировка в краищата 

Заключващ механизъм на вратите Да 

Вентилация 

Фиксирани решетки жалузиен тип, разположени в 

горната част на стените 

Инфраструктура за монтаж на механична вентилация 

Система за пожароизвестяване Да 

Възможност за съхранение на 

опасни материали във варели 
200 литра и по-малки 

Покритие на контейнера Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 5010 синьо 
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Гаранционен период  

Минимум 3 години на контейнера 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие на 

контейнера 

 

 

 

 

ПОЗИЦИЯ №2  

1. Подвижен контейнер за зелени отпадъци с вместимост 1100 литра 

 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 

характеристики 

Вместимост 1 100 литра 

Полезен товар Минимум 340 кг 

Стандарт EN 840-3:2004 за разтоварване чрез шийка за въртене 

Съвместимост 
Със специализиран автомобил съгласно стандарт EN 

1501-1:1998+А2:2009 

Материал 

Полиетилен висока плътност (HDPE) 

Устойчив на химическо въздействие 

Устойчив на биологично въздействие 

Устойчив на УВ радиация 

Устойчив на ниски атмосферни  температури 

Устойчив на високи атмосферни  температури 

Повърхност 
Гладка 

Непозволяваща залепване и задържане на отпадъци 

Колела 

4 въртящи се гумени колела 

Две колела със спирачка 

Цвят Тъмно зелен 
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Изисквания за безопасност Съответствие със стандарт EN 840-6:2004 

Проверка на съответствието с 

изискванията 
Чрез методи съгласно стандарт EN 840-5:2004 

Гаранционен период Минимум 3 години 

 

2. Специализиран сметоизвозващ автомобил с капацитет 16 м3 

 

Елемент / Система от изделието 
Изисквания на Възложителя за технически 
характеристики 

Тип Специализирано товарно трнспортно средство 

Сметосъбираща надстройка Стандарт EN 1501-1:1998+А2:2009 

Общ полезен обем на бункерното 

тяло 
16 м3 ±1м3 

Материал на бункерното тяло 

Високоякостна стомана (минимум НВ 450) 

Корозионно устойчива стомана 

Абразивно устойчива стомана 

Дебелина на стоманата 2,5 - 5 мм 

Компактиращо устройство за 

отпадъците 

Ножов тип с хидравлични цилиндри 

Хидравлични цилиндри, монтирани извън приемния 

кош 

Хидравлична истема на бункерното 

тяло 

Максимално експлоатационно налягане 200bar 

Защита чрез вентили за налягане 

Хидравличните масла рециркулират към резервоара за 

масло 

Гумено уплътнение Между изсипващата система и бункера 

Гъвкава тръба за отливане на 

течности в бункерното тяло 
Да 

Задвижване на изсипващата 

система 
Хидравлично 
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Материал на изсипващата система 

Високоякостна стомана (минимум НВ 450) 

Корозионно устойчива стомана 

Абразивно устойчива стомана 

Ъгъл на отваряне на шлюза Минимум 80 0 

Предпазен клапан за хидравликата 

на изсипващото устройство 
Да 

Управление на шлюза Разположено извън кабината 

Продължителност на един цикъл на 

изсипване 

Отваряне, изсипване и затваряне максимум 240 

секунди 

Капацитет на приемния кош Минимум 1,5 м3 

Материал на приемния кош 

Високоякостна стомана (минимум НВ 450) 

Корозионно устойчива стомана 

Абразивно устойчива стомана 

Отключване и заключване на коша Автоматично при затваряне на шлюза 

Коефициент на компактиране Минимум 4:1 

Повдигач на контейнери 

Подходящ за повдигане и изправяне на контейнери 110 

л (БДС 2587:1988) - чрез гребен 

Подходящ за повдигане и изправяне на контейнери 240 

л (EN 840-1:2004) - чрез гребен 

Подходящ за повдигане и изправяне на контейнери 

1100 л (EN 840-3:2004) с изпъкнал капак - чрез шийка 

за въртене 

Възможност за едновременно 

повдигане 

Две кофи 110 л 

Две кофи 240 л 

Един контейнер 1100 л 
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Стр. 76 от 180 

Управление на повдигача на 

контейнери 
От дясната страна на машината 

Аварийни бутони Червени от двете страни 

Продължителност на един цикъл на 

разтоварване на контейнери 
Максимум 40 секунди според вида на контейнера 

Полезен товар на транспортното 

средство 
Минимум 11 тона 

Общо тегло на автомобила GVW Приблизително 18 тона, включително надстройката 

Задвижване 

Минимум двуосен тип (допуска се триосен) 

Един задвижван мост 

Двойни задни колела 

Междуосово разстояние Максимум 5 000 мм 

Тип на двигателя Дизелов 

Мощност на двигателя Минимум 200 к.с. 

Вредни емисии на двигателя Минимум EURO 5 

Газоиспускателна система С горен изход 

Резервоар 
Минимум 180 л 

Подгреваем горивен филтър 

Обороти на двигателя по време на 

компактиране 

Максимум 1100 об/мин 

Автоматично регулиране на оборотите при включване 

на хидравличната система 

Хидравличен усилвател на 

кормилната система 
Да 

Скоростна кутия Ръчна 
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Скорости 

Минимум 5 скорости напред 

Минимум 1 скорост назад 

Пълен синхронизатор на всички скорости 

Задна ос Блокаж на диференциала 

Задвижване на механизми на 

надстройката 
В съответствие с нуждите на надстройката 

Спирачна система 

Пневматично двукръгова спирачна система 

Дискови спирачки на предни и задни колела 

Моторна спирачка 

ABS система 

Паркинг спирачка 

Автоматично регулиране на спирачното усилие 

Осушител на въздуха в пневматичната система 

Електрическа система 24 V 

Акумулатори 12 V / 110 Ah минимум 2 броя 

Мощност на стартера Минимум 4 kW 

Връзки в електрическата система Всички с влагозащитени букси 

Кабина на водача 

Ляво разположение на волана 

Минимум 2 + 1 места 

Ергономична шофьорска седалка 

Триточкови предпазни колани 
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Светлинни индикатори, сигнализиращи работещ 

механизъм 

Светлинен индикатор, сигнализиращ отключен 

приемен кош 

Централно заключване с дистанционно управление 

Електрически управляеми стъкла 

Панорамни огледала От двете страни на кабината 

Тахограф 1 ден / двама шофьори 

Ниво на шум 
Максимум 90 dB във всички проектни 

експлоатационни режими на камиона и надстройката 

Управление на всички функции Електрохидравлично с бутони 

Предупредителни лампи Минимум 2 въртящи се жълти на покрива 

Звуков сигнал при движение назад Да 

Осветление на работната зона отзад Най - малко две осветителни тела 

Воланна конзола 4 посочно подвижна  

Предни фарове против мъгла Да 

ASR система Да 

Окомплектовка 

Комплект инструменти за поддръжката, предвидена да 

се извършва извън оторизиран сервиз 

Хидравличен крик за подмяна на колело 

Пълноценно резервно колело с джанта и гума 

Зареждане с всички необходими течности на всички 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 79 от 180 

необходими системи 

Покритие на кабината, 

надстройката и външните части на 

шасито 

Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 2011 

комунално оранжево 

Покритие на каросерията 
Антикорозионно покритие и боя цвят RAL 6024 

транспортно зелено 

Гаранционен период  

Минимум 3 години на надстройката без ограничение 

на пробег на транспортното средство 

Минимум 3 години на транспортното средство без 

ограничение на пробег на транспортното средство 

Минимум 10 години на антикорозионното покритие на 

шасито, кабината и надстройката 
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Стр. 80 от 180 

ТОМ IV 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
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Стр. 81 от 180 

ПРОЕКТ! Образец №19 

ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОСТАВКА 

Днес ……………2014 г. в град Велико Търново, на основание проведена 

открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с 

адрес: град Велико Търново, пл. “Майка България”  №2, с БУЛСТАТ: 

000133634, представлявана от инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от 

една страна, 

и 

2. .................................................................., ЕИК …………………………, наричано 

по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес:  град 

………………………………., ул. 

“………...............................................................………………” №……….., 

представлявано ……………................................................................……., от друга 

страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

І. ПРЕДМЕТ 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

обществена поръчка с предмет: "Доставка на експлоатационна механизация и 

доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на зелени 

отпадъци (по обособени позиции)"    

 , обособена позиция № ... - ....................................................., съгласно приетата оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащото в 

Република България законодателство. 

 (2) В изпълнение предмета на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

достави ......................................................., наричани за краткост изделия в 

количество и с характеристики съгласно Техническите спецификации - 

приложение към настоящия договор: 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да организира, изпълни, документира и контролира 

дейностите по изпълнение на поръчката - предмет на настоящия договор, на 

свой риск и със свои ресурси в обхват, подробно описан в Техническите 

спецификации - Том III от Документацията за участие в откритата процедура за 

възлагане на обществената поръчка. По неуредените в документацията въпроси, 

както и по въпросите, по които документацията предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

право на избор и конкретизация, се прилагат условията, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2 (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е .................. 

(........................................................) календарни дни. 

 (2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата на подписване на настоящия договор. 

 (3) Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 

изпълнението на поръчката спират да текат в следните случаи: 

1. поради непреодолима сила по смисъла на раздел XI от настоящия договор; 

2. при възникване на обстоятелства, след сключването на Договора, които не 

са могли да бъдат предвидени към момента на сключването му, не могат 

да се вменят като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и 

имат пряко отношение към изпълнението му; 

3. при промени в приложимото законодателство, или индивидуални актове 

на държавен орган във връзка с изпълнението на проекта. 

 (4) При възникване на обстоятелство по ал.3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причината която 

възпрепятства изпълнението на възложеното с настоящия договор и очакваната 

продължителност на препятствието с посочване на начална и индикативна 

крайна дата на спирането на срока. 

Чл.3  При всички случаи, периодът на отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще продължи 

за целия гаранционен срок на изделията, даден от Изпълнителя. 

ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената 

цена за изпълнението на обществената поръчка, чиято обща стойност е 

..............................................(………………………................................…………......

.............................................................) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - ………….. 

(…………………......……………………………......) лева. 

 (2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва: 

1. Авансово плащане в размер ............................... (…………………….) лева, 

представляващ до 20% (двадесет процента) от цената по чл.4, ал.1, след 

представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на безусловна и неотменима 

банкова гаранция за авансово плащане при условията на чл. 35 от 

настоящия Договор и надлежно оформена фактура, в срок до 10 (десет) 

работни дни от получаване на фактурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на общата 

договорена цена за изпълнение на обществената поръчка по чл. 4, ал. 1, 

срещу двустранно подписан констативен протокол, удостоверяващ 

изпълнението на цялата поръчка, и надлежно оформена фактура, издадена 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване 

на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. От окончателното плащане се 

приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива. 
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 (3) В случай, че валидността на банковата гаранция за авансово плащане изтече 

преди подписването на констативния протокол, удостоверяващ изпълнението 

на цялата поръчка, и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи срока на валидност на 

банковата гаранция за авансово плащане съгласно указанията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои средствата по 

банковата гаранция.  

 (4) Плащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сроковете по т.1 и т.2 от ал. 

2, при условие, че има документална обоснованост за настъпило условие за 

плащане и няма забележки към фактурата като счетоводен документ. В случай 

на наличие на забележки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отправи писмено уведомление 

с искане за корекции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от 

получаването на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (5) В договорената цена за изпълнението на обществената поръчка са включени 

всички необходими разходи и печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълно, срочно и 

качествено изпълнение на поръчката, включително разходи за доставка на 

изделията - предмет на поръчката, разходи за обучение на експлоатационен 

персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа със съответното изделие, в случай че 

такова се налага съобразно естеството на изделието, разходи за гаранционното 

обслужване на доставените изделия (транспорт, труд, модули, агрегати, 

резервни части материали, консумативи и др.), разходи за мита, данъци, такси, 

плащания към бюджета и други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение за изпълнението на поръчката 

извън договорената цена. 

 (6) След подписването на констативен протокол, удостоверяващ изпълнението на 

поръчката между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният издава 

надлежно оформена фактура, в описателната част на която задължително 

трябва да са посочени наименованието на Оперативната програма, номера на 

Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на 

Договора за обществена поръчка, по който се извършва плащането и прилага 

към тях документи, удостоверяващи начина на образуване на общата стойност 

на разхода, за който се издава фактурата, въз основа на съдържащото се в 

ценовото предложение за изпълнение на поръчката. 

 (7) В случаите на констатирано неизпълнение на поръчката или част от нея, или 

пропуски и/или недостатъци в изпълнението на възложеното с настоящия 

Договор и становище за отстраняване на констатирани пропуски и/или 

недостатъци в изпълнението по настоящия Договор, възнаграждението се 

изплаща при условията на последния, след изпълнението или отстраняването на 

констатираните пропуски и/или недостатъци. Задържането на дължимата сума 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при тези обстоятелства не е забава и не влече нейните 

последици. 

 (8) Съгласно чл. 82, ал. 2 от Специалните условия на Договора за безвъзмездна 

финансова помощ, спирането на плащанията към Бенефициента 
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(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) не е основание за спиране на изпълнението на договорите за 

обществени поръчки, чрез които се изпълнява проектът. В тази връзка, 

плащанията по настоящия Договор са дължими, независимо от плащанията от 

страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.” към Бенефициента и не са обвързани с получаването на средствата от 

страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.”, който възстановява средствата по вече извършените плащания към 

изпълнителите по проекта. 

 (9) Цената на настоящия договор не подлежи на изменение, с изключение на 

случаите по чл. 13 от настоящия договор. 

Чл.5 (1) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки на изделия не подлежат на 

заплащане. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за доставените изделия от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са в следствие на: 

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от Техническите 

спецификации, от настоящия Договор, от изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от предложеното с Офертата; 

2. Нарушаване на закони и подзаконови нормативни актове при 

извършването на доставки; 

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски или 

недостатъци при изпълнението на възложеното с настоящия договор. 

Чл.6  Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

  Банка:………………………………………...., 

  Банкова  с/ка с IBAN………………………...,  

  BIC……………………………………............ 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.7  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор, в сроковете 

и при условията на същия; 

2. по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за 

изпълнението на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването  

на изискванията на Договарящия орган по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие на Европейския съюз от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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3. да осъществява оперативен контрол за правилното, ефективно  и 

качествено изпълнение на настоящия Договор, без да затруднява 

създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация; 

4. да дава чрез свои оторизирани представители писмени указания, относно 

изпълнението на договореното с настоящия Договор и отчитането на 

изпълнението като форма, съдържание и т.н. Всички указания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е 

съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

или на негов представител, да откаже заплащането им до привеждане в 

съответствие с изискванията на отчетната документация; 

6. да изисква, при необходимост и по своя преценка, ако има основание за 

това, мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

представеното от него изпълнение; 

7. да изисква изпълнение на целия договор, както и отстраняване на всички 

констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнението, в случаите, 

когато същото е непълно или не съответства като съдържание и качество 

на Техническите спецификации – приложение към настоящия Договор и 

Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

8. да получава информация за изпълнението на препоръките в резултат от 

проверките на място и от документалните проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

да извършва самостоятелно или съвместно с Управляващия орган и 

Междинното звено последващи (извънредни) проверки на място или 

документални проверки, които да потвърдят спазването на препоръките, 

съдържащи се в докладите от проверки на място и от документалните 

проверки; 

9. да не приеме изпълнение, ако то не съответства в значителна степен по 

обем и качество на изискванията на Техническите спецификации – 

приложение към настоящия Договор и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и не 

може да бъде изменено, допълнено или преработено; 

10. в случай на констатирани пропуски и/или недостатъци да задържи 

окончателното плащане до отстраняване на всички пропуски и/или 

недостатъци. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответните обстоятелства и посочва конкретните 

условия за извършване на плащането; 

11. да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди в случай на 

констатирани такива поради неизпълнение, забавено изпълнение, както и 

неточно, непълно или некачествено изпълнение на негови задължения по 

този договор. 

Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да спре изпълнението на Договора, 

когато са налице обстоятелства, поради които същото е било невъзможно - 
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Непреодолима сила, както и други случаи, които не могат да се вменят като 

вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. започнати 

и/или неприключили съдебни спорове, имащи пряко отношение към 

изпълнението на Договора. 

 (2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

отстраняване на пропуските и/или недостатъците в изпълнението, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да развали Договора, с последиците предвидени 

в него. 

Чл.9  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размера, 

при условията и сроковете на настоящия Договор, независимо от 

плащанията към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от страна на Управляващия орган на 

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." по проекта; 

2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен регламентиран достъп до 

всички документи по проекта, касаещи изпълнението на Договора, 

включително: 

- списък на членовете на ЕУП и други специалисти на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, имащи отношение към изпълнението на проекта, с 

описание на техните правомощия и компетенции във връзка с 

изпълнението на дейностите - предмет на настоящия Договор; 

- наличното процедурно осигуряване при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

управлението и изпълнението на проекти с финансиране по ОП 

„Околна среда 2007-2013 г.” (или други оперативни програми). 

3. да приеме изпълнението на Договора, в случай че изпълнението отговаря 

на изискванията на Техническите спецификации – неразделна част от 

настоящия Договор и на Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в 

обстоятелствата по изпълнение на настоящия Договор, както и в обхвата 

на поръчката; 

5. да подсигури средства за разплащане на извършената доставка по 

Договора, съгласно условията в него, и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

съгласно постигнатите договорености; 

6. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при наличие на констатирани пропуски 

и/или недостатъци при изпълнение на възложеното, като посочи 

аргументи и представи доказателства за същите при възможност; 

7. да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са надлежно оформени, и 

да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане и окончателно плащане, 

съгласно условията определени в настоящия Договор; 

8. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, 

необходими му за качественото изпълнение на настоящия Договор; 
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9. да подпише изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателни 

протоколи за доставените изделия по реда и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. В случай, че след доставката на изделията 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ без основателна причина откаже да подпише приемо-

предавателните протоколи за извършените доставки в посочения в 

договора срок, ще се счита, че същият няма забележки към извършените 

доставки. 

10. да състави и подпише съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ констативен 

протокол, удостоверяващ изпълнението на поръчката, по реда и в 

сроковете, посочени в настоящия договор. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

без основателна причина откаже да подпише констативния протокол, 

удостоверяващ изпълнението на поръчката, в посочения в договора срок, 

ще се счита, че същият няма забележки към изпълнението на поръчката и 

съответните суми за извършените доставки ще подлежат на фактуриране и 

ще са дължими съгласно срока за плащане. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.10  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи при качествено, точно, пълно и навременно изпълнение 

уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор; 

2. да получи част от цената по настоящия договор, съответстваща на 

доставените изделия, когато по-нататъшното изпълнение се окаже 

невъзможно поради причини, за които страните не отговарят; 

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложеното, при 

условията и сроковете на този Договор; 

4. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация 

за изпълнение на възложеното с Договора; 

5. да привлича подизпълнители за доставката на конкретни изделия, ако 

същите са посочени в офертата. За действията и бездействията на 

подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за свои. 

Чл.11 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни възложеното му с настоящия Договор качествено, точно и 

пълно при условията и сроковете на този договор, като се съобразява с 

указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите компетентни органи, освен 

когато са в противоречие с нормите и правилата или условията на 

Договора; 

2. да представи за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълненото по Договора, 

във формата и по начина, описани в настоящия Договор и в Техническите 

спецификации – неразделна част от последния; 

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, 

възпрепятстващи изпълнението на Договора, като може да иска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им; 
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4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всички обстоятелства, които 

според него създават или могат да създадат проблеми при качественото и 

срочното изпълнение на поръчката, като предлага и решения за 

предотвратяване възникването на проблемите или минимизиране на 

техния ефект; 

5. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили 

обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява 

задълженията си, с цел предприемане на действия по прекратяване на 

договора; 

6. да отстранява констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропуски и/или 

недостатъци в изпълнението на задълженията си съгласно Договора за 

своя сметка; 

7. да внесе по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да представи под формата на 

банкова гаранция гаранция за добро изпълнение на Договора в размер на 

3% (три процента) от договорната цена; 

8. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията 

му за форма и съдържание и посочва във фактурите, издадени във връзка с 

разходи по проекта, наименованието на Оперативната програма, номера 

на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата 

на Договора за обществената поръчка, по който се извършва плащане и да 

прилага към тях документи, удостоверяващи начина на образуване на 

общата стойност на разхода, за който се издава фактурата, въз основа на 

съдържащото се в ценовото предложение за изпълнение на поръчката; 

9. да осигури необходимото гаранционно и следгаранционно обслужване в 

оторизирана сервизна база на територията на страната на доставените от 

него изделия, включително необходимия екип от специалисти и 

оборудване за целия период на гаранционно обслужване (гаранционния 

период на изделията); 

10. при необходимост от ремонт, покрит от гаранцията на дадено изделие, да 

започне необходимия ремонт в рамките на 24 часа след получаване на 

уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта от ремонт, 

като при необходимост от извършване на ремонт в оторизирана сервизна 

база да организира за своя сметка транспортирането на изделието до 

съответния сервиз в посочения срок и връщането му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

след извършване на ремонта; 

11. в случай на повреда, покрита от гаранцията, в гаранционния период на 

доставено изделие, и невъзможност за отстраняване на тази повреда в 

срок от 24 часа след уведомяване за възникването й, след изтичането на 

този срок незабавно да осигури за своя сметка заместващо изделие на 

повреденото, със сходни параметри и функционалност, за периода до 

отстраняване на повредата, и да го достави на площадката на 

Регионалната система за управление на отпадъците в Регион велико 

Търново; 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 89 от 180 

12. при наличие на дефект, покрит от гаранцията през гаранционния период 

на определено изделие, и невъзможност същото да бъде ремонтирано, да 

замени за своя сметка дефектното изделие с ново такова, в сроковете на 

доставка на това изделие съгласно условията на договора. При това 

новото изделие трябва да съответства на изискванията на Техническите 

спецификации и на Офертата на Изпълнителя, и да не бъде с по-лоши 

технически параметри от замененото изделие; 

13. при поява на три дефекта, покрити от гаранцията през гаранционния 

период на определено изделие, независимо от какво естество са, в рамките 

на една година, да замени за своя сметка дефектното изделие с ново 

такова, в сроковете на доставка на това изделие съгласно условията на 

договора. При това новото изделие трябва да съответства на изискванията 

на Техническите спецификации и на Офертата на Изпълнителя, и да не 

бъде с по-лоши технически параметри от замененото изделие; 

14. да изпълнява своите задължения по настоящия Договор безпристрастно и 

лоялно, съобразно принципите на професионалната етика и добрите 

практики в съответната област и в съответствие с етичните клаузи в 

Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на 

обществената поръчка; 

15. да заплаща своевременно разходите, възникнали във връзка с 

изпълнението на задълженията по настоящия Договор; 

16. да осигурява достъп и оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 

г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и 

европейски одитиращи органи и други контролни органи, при 

документални проверки и проверки на място на дейностите по настоящия 

Договор, в т.ч. да определи един или няколко служители с подходяща 

квалификация и опит, които да присъстват при извършването на 

проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица; да осигури 

достъп до цялата документация свързана с изпълнението на настоящия 

договор; 

17. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от 

проверките на място и документалните проверки на неговата дейност, 

извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Оперативна 

програма "Околна среда 2007-2013 г.", Междинното звено, 

Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи 

органи и други контролни органи; 

18. да спазва стриктно изискванията на Оперативна програма "Околна среда 

2007-2013 г." и Договора за безвъзмездна финансова помощ за 

реализацията на проекта; 

19. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и 

публичност, определин в указанията на Договарящия орган. Насоките за 

информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна 
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програма "Околна среда 2007-2013 г." са неразделна част от настоящия 

договор. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

дейностите, свързани с изпълнение на предмета на Договора, поради която 

причина да иска изменение или допълнение към същия. 

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготви и предаде своевременно всички 

изискуеми документи, свързани с извършваните доставки, съгласно заложеното 

в Техническите спецификации. 

 (2) Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на този 

Договор, или спорове между страните относно прилагането или 

интерпретирането на Договора, не могат да бъдат основание за забавяне или 

прекратяване изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по 

предвидения в Договора ред. 

 (3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре да изпълнява задълженията си извън 

предвидените случаи по този Договор, той ще носи отговорност за настъпилите 

вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и няма да има право да претендира за каквито и да 

било обезщетения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по каквито и да било причини. 

Чл.13  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е доставил част от изделията и по-нататъшното 

изпълнение на Договора се окаже невъзможно поради причини, за които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 

право да получи възнаграждение в размер, съответстващ на съдържащото се в 

ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, само за доставените изделия и 

изделия, за които Възложителят е уведомен за предстояща доставка по 

предвидения в Договора ред. 

Чл.14  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с и 

създадена при изпълнението на Договора за обществената поръчка, 

приложими и по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с 

утвърдената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Система за идентифициране, 

регистриране и управление на документацията по проекта, в това число да 

съхранява всички документи, свързани с изпълнението на договора, най-

малко до 31.08.2020 г.; 

2. по отношение на намиращи се при него оригинали на документация, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да полага грижите на добър стопанин за съхранението 

и опазването на документите и ще носи материална и административна 

отговорност за всички последствия при загубването или погиването на 

такива документи; 

3. да предприеме всички необходими мерки за избягване конфликти на 

интереси, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен 

конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и 
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обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, 

може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, 

емоционалния живот, политическата и националната принадлежност, 

икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго 

лице, съгласно чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 

на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза; 

4. да спазва изискванията на законодателството на Европейския съюз и 

националното законодателство във връзка с предоставянето на 

безвъзмездната финансова помощ; 

5. да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с 

изпълнението на Договора, като частни и поверителни и да не ги разкрива 

без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако това 

е необходимо за целите на изпълнението на Договора, или е задължение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по силата на нормативен акт или по искане на 

компетентен съд. Условията за конфиденциалност важат за срок не по-

малко от 3 (три) години след приключване на Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.” в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент № 

1083/2006 г. на Съвета на ЕС; 

6. да оказва съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред националните и 

европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително 

Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, Българския съвет за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските 

общности (AFCOS), Европейската комисия, както и на Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи 

проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от 

общностното и националното законодателство за извършване на 

проверки, инспекции, одит и др., и да осигурява достъп до помещенията и 

до всички документи и бази данни, свързани с изпълнението предмета на 

Договора. 

Чл.15 (1) С подписването на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е 

запознат с дефинициите на „нередност” и „измама”, както следва: 

1. „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на 

Европейската общност, в резултат на действие или бездействие от 

икономически оператор, което има или би имало ефект на нанасяне на 

вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, 

управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, 

произтичащи от собствени ресурси, събирани непосредствено от името на 

Общностите или посредством извършването на неоправдан разход. 

2. „Измама” (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или 

бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, 

грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба 
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или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските 

общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските 

общности, укриване на информация в нарушение на конкретно 

задължение със същия резултат; използването на такива средства за 

различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е 

възможно да възникне нередност или да се извърши измама. 

 (3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи суми по настоящия Договор в резултат 

на констатирани нередности или измами, същият се задължава да ги възстанови 

ведно с дължимата лихва. 

Чл.16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане за доставени изделия, които 

съгласно констативния протокол не са приети от представителите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими действия и/или 

мерки, ако разходите за доставка на изделия не бъдат верифицирани и/или 

сертифицирани и за верифицирането и/или сертифицирането им се налага 

повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи съгласно 

дадени от компетентен орган указания, или се налага извършване на действия, 

които не са били извършени. 

Чл.17 (1) Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са и указанията и изискванията на органите с 

компетентност по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г". 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява констатираните пропуски и/или 

недостатъци в допълнително определените му срокове. При констатиране на 

пропуски и/или недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава предписание с разумен 

срок за отстраняването им. 

Чл.18  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец 

и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този 

Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими технически 

стандарти и норми, закони и подзаконови нормативни актове, директиви, 

регламенти и др., касаещи изпълнението на Договора. 

VI. ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ 

Чл.19 (1) При готовност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави дадено изделие, той изпраща на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за предстояща доставка на съответното 

изделие с посочена точна дата на доставката. 

 (2) Уведомлението за предстояща доставка по ал. 1 трябва да бъде изпратено 

минимум 7 дни преди посочената дата на доставка. 
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Чл.20 (1) В срок от 3 дни след получаване на писмено уведомление за предстояща 

доставка на съответното изделие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за точното местоположение, на което 

трябва да бъде извършена доставката, като посочи конкретна площадка в 

рамките на региона, обслужван от Регионалната система за управление на 

отпадъците в регион Велико Търново. 

 (2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не посочи точно местоположение, на което 

трябва да бъде доставено съответното изделие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя това 

изделие на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците в 

Регион Велико Търново. 

Чл.21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя всяко изделие - предмет на договора, придружено от 

следните документи (когато са приложими): 

1. документ, доказващ произхода на изделието: писмо или фактура от 

производителя на изделието, даващи възможност да бъде определен 

точният му произход (в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е производител 

на изделието) или сертификат за качество на изделието, или друг 

документ, от който може да се установи произходът на изделието; 

2. документ, доказващ техническите параметри на изделието; 

3. декларация за съответствие, сертификат за качество или друг 

еквивалентен документ; 

4. документация за ползване и сервизна документация (упътвания за 

експлоатация, указания за поддръжка, ремонт и други еквивалентни) на 

български език; 

5. гаранционна карта на български език; 

6. списък на оторизираните сервизи за извършване на гаранционно и 

следгаранционно обслужване с посочен адрес и телефон за контакт; 

7. график на техническото обслужване през гаранционния период с 

посочени изрично позиции, които могат да се изпълняват от персонал на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно представената документация, позиции, които 

се изпълняват от персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на място при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и позиции, които се изпълняват само в сервизна база на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и с указани срокове за изпращане на предварителна 

заявка за техническо обслужване в приложимите случаи; 

8. указания за допустимите за използване консумативи, необходими за 

нормалтната работата/експлоатация на изделието; 

9. указание за възможните за използване комуникационни канали при 

необходимост от изпращане на заявка за техническо обслужване или 

гаранционна претенция. 

 (2) Доставката се извършва в работното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време. 

 (3) При извършване на доставка на дадено изделие, то трябва да бъде разположено 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на определената за целта площадка съгласно указанията на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по начин, позволяващ безпрепятственото извършване на 

визуален оглед и проверка на техническите характеристики на съответното 

изделие. 

 (4) Непосредствено след доставката на всяко изделие на определената за целта 

площадка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да отстрани всички транспортни и 

защитни елементи, необходими за транспорта на съответното изделие, и да 

подготви изделието за оглед, проверка и експлоатация. 

Чл.22  За всяка доставено изделие при доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол 

за доставка, изготвен в два екземпляра и съдържащ дата на доставката, данни за 

конкретното изделие: наименование, марка, модел и идентификационен номер 

(сериен номер, друг индивидуален идентификатор или еквивалент), и опис на 

придружаващите изделието документи съгласно чл. 21, ал. 1 от Договора. 

VІI. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТАВКИ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.23 (1) Изпълнението на настоящия Договор се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, 

определен в настоящия Договор. 

 (2) При доставянето на изделие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружено от документите 

по чл. 21 ал.1 от Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва оглед на доставеното 

изделие в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако доставеното изделие не е 

придружено от някой от документите по чл. 21 ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави 

писмен отказ за извършване на оглед до представянето на всички документи по 

чл. 21 ал.1, в който задължително посочва липсващите документи. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва оглед на доставеното изделие след 

представянето на всички документи по чл. 21 ал.1, придружени от нов приемо-

предавателен протокол за доставка по чл. 22 с дата, съответстваща на датата на 

представените документи. 

 (3) След извършване на огледа по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в присъствието на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прави изпитване на изделието, включително на всички 

специализирани функции. 

 (4) В случай, че при огледа по ал. 2 или при изпитването по ал. 3 не бъдат открити 

видими дефекти и повреди, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва премо-предавателния 

протокол за доставка по чл. 22 от настоящия договор и връща единия екземпляр 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (5) В случай, че при огледа по ал. 2 или при изпитването по ал. 3 бъдат открити 

видими дефекти и повреди, включително дефекти, причинени от неправилно 

съхранение или при транспорт, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не подпише 

премо - предавателния протокол за доставка по чл. 22 от настоящия договор и 

да върне доставеното изделие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като издава писмено 

разпореждане за подмяна на доставеното изделие с ново такова, в което 

задължително описва констатирраните повреди. 
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 (6) В тридневен срок след подписването на приемо-предавателен протокол за 

доставено изделие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва на площадката на съответната 

доставка обучение на посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ експлоатационен персонал 

за работа със съответното изделие, в случай че такова се налага съобразно 

естеството на изделието. 

Чл.24 (1) В петдневен срок след подписването на приемо-предавателния протокол 

съгласно чл. 23, ал. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява представените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи като съдържание и съответствие с Техническите 

спецификации - приложение към настоящия Договор, с Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и с доставеното изделие, и дава становище по направената 

доставка на съответното изделие. Със становището Възложителят има право: 

1. да приеме без забележки доставеното изделие, ако то напълно съответства 

на Техническите спецификации и на Офертата на Изпълнителя, или 

2. да поиска доокомплектоване или подмяна на част от доставеното изделие, 

ако то не съответства в известна степен на Техническите спецификации и 

на Офертата на Изпълнителя, като определи разумен срок за това, или 

3. да поиска подмяна на доставеното изделие, ако то не съответства на 

Техническите спецификации и на Офертата на Изпълнителя, като 

определи разумен срок за това. 

 (2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поиска частична или пълна подмяна на 

доставено изделие, той задължително описва съответните забележки. 

Забележките трябва да са мотивирани и да посочват в какво точно се изразява 

несъответствието спрямо Техническите спецификации и Офертата на 

Изпълнителя. 

 (3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е съгласен със становището на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 1, той изготвя писмено възражение, в което 

аргументира доводите си и го представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок 

след получаване на становището на последния. 

 (4) В тридневен срок след получаване на възражението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал.3 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава повторно становище. При това той има право да приеме 

напълно или частично доводите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или да ги отхвърли и да 

повтори първото становище със съответните коментари, като определи разумен 

срок за частична или пълна подмяна на съответното изделие от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с коментарите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извърши частичната, съответно пълната подмяна. 

 (5) Становището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал.1, извън случаите по ал.3 или по ал.4 - 

в случаите по ал. 3 е задължително за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите, свързани с 

частична или пълна подмяна на доставено изделие, включително разходите за 

транспорт, мита, данъци, такси и други, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (6) Определеният срок за частична или пълна подмяна на доставено изделие 

започва да тече от датата на получаване на становището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
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ал.1 извън случаите по ал.3 и от датата на получаване на повторното становище 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал.4 в случаите по ал.3. 

 (7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши частична или пълна подмяна на 

доставеното изделие в сроковете по ал.6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото 

да откаже плащането за съответното доставено изделие. 

 (8) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ без основателна причина не подпише приемо-

предавателния протокол съгласно чл. 23 ал. 4 от настоящия Договор или не се 

произнесе в сроковете по ал. 1 или по ал. 4 в случаите по ал. 3 на този член, 

независимо от неговото становище, се счита, че съответното изделие е прието и 

не подлежи на връщане за частична или пълна подмяна. 

 (9) Сроковете за произнасяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по направена доставка на 

изделие започват да текат от датата на предаването на изделието, посочена в 

приемо - предавателния протокол по чл. 22 от настоящия договор. 

Чл.25 (1) В тридневен срок след като всички доставки - предмет на договора са 

извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е дал становище, че е 

приел без забележки всички доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изделия, 

СТРАНИТЕ съставят и подписват двустранен констативен протокол, в който се 

описват всички направени и приети доставки. Протоколът задължително 

съдържа заключение за съответствието на направените доставки с 

Техническите спецификации и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С протокола се 

удостоверява изпълнението на настоящия Договор. 

 (2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по Договора, в 

протокола се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на 

неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката. 

Чл.26  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска писмени обосновки, допълнителни 

доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с 

изпълнението на настоящия Договор. 

VІІI. УСЛОВИЯ ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 

НАПРАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО НЕ СА ВЕРИФИЦИРАНИ И 

/ ИЛИ СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ВИНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.27 (1) Ако разходите, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с възложеното по 

настоящия Договор, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат 

възстановени съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи възстановяване на направените плащания 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е отказано възстановяване. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови получените суми от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с дължимата лихва от датата на плащането им, в срок, 

писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При невъзстановяване в срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата си по предоставената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция по Договора. 
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 (3) Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на възстановяване 

суми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява за разликата по общия ред, като 

отправя покана за доброволно изпълнение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в същата 

се посочват: размера на дължимите суми, основанието за възстановяването им, 

срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която сумите 

следва да бъдат възстановени, възможните санкции и процедури, в случай че 

изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания 

срок. 

 (4) Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от 

датата на получаване на поканата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (5) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите в определения за това 

срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи сумите в размер, съгласно 

поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието. 

 (6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови сумите по реда на доброволното 

изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пристъпва към принудително събиране на 

дължимите суми по законоустановения ред. 

 (7) Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, независимо от основанието за това, са изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IX. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.28 (1) В случай на забава при изпълнение на задължение по Договора, удостоверено 

по реда на последния, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка 

в размер на .............% върху стойността на Договора за всеки ден забава. Сумата 

се удържа от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) В случай на забава на плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка от 0,1% от цената на Договора за всеки 

просрочен ден до извършване на заплащането. 

 (3) Общият размер на неустойките по Договора се ограничава до 20% от цената на 

Договора. 

Чл.29  При констатиране на невъзстановими вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради грешки 

или пропуски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установени в официални документи на 

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." или държавни контролни 

органи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи съответните суми от дължими 

плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или да усвои съответните суми от 

предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на Договора. Ако 

вредите са по-големи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

Чл.30  При пълно неизпълнение на задължение по Договора, удостоверено по реда на 

настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 20% от стойността на Договора. 
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Чл.31 (1) СТРАНИТЕ запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената 

неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство. 

 (2) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при 

изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната СТРАНА и се 

заплащат от нея. 

Чл.32 (1) При частично неизпълнение, респективно забавено или некачествено, непълно, 

неточно изпълнение на възложеното с този Договор, пълна липса на 

изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по 

този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на 

констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за 

упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като 

неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 

 (2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на 

констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже със служител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативният протокол се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на 

правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна, в 

това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 

Чл.33  При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора 

неустойки при условие на констатирането му по реда на чл. 32, ал.1 и 2. 

X. ГАРАНЦИИ 

Чл.34 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е съгласно Указанията за 

участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за 

изпълнение ще бъде възстановена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респ. ще бъде върната 

банковата гаранция за изпълнение, след възстановяване на всички разходи, 

направени от Възложителя по настоящия договор за възлагане на обществена 

поръчка, съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма "Околна среда 2007-2013 г.". При неточно, непълно, забавено или 

некачествено изпълнение или при липса на изпълнение гаранцията не се 

възстановява, респективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата 

гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки. 

 (2) В случай, че гаранцията за изпълнение е във вид на банкова гаранция, тя трябва 

да се поддържа валидна до настъпване на предвидените в настоящия договор 

условия за освобождаването й. 
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 (3) В случай че към датата на изтичане валидността на гаранцията за изпълнение не 

са налице всички необходими условия за освобождаването й, срокът на 

валидност на гаранцията за изпълнение се удължава по искане на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок до настъпването на тези условия. 

 (4) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд – до решаване на спора. Същата се освобождава 

след решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание  да я задържи. 

 (5) След окончателното и цялостно приемане на изпълнението - предмет на този 

договор, без забележки и при условията на възстановени разходи съгласно 

Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна 

среда 2007-2013 г.", гаранцията /парична или банкова/ се връща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.35 (1) Като условие за извършване на авансовото плащане по чл. 4, ал. 2, т. 1 от 

настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи банкова гаранция за 

авансово плащане в оригинал. Гаранцията за авансово плащане обезпечава 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършеното авансово плащане 

при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) Банковата гаранция за авансово плащане по предходната алинея трябва да бъде 

безусловна и неотменима, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на 

валидност най–малко срока за изпълнение на договора и в нея трябва да са 

изрично посочени, че е гаранция за авансово плащане, че е в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и договора, за който се представя гаранцията. 

 (3) Банковите разходи по откриване и обслужване на гаранцията за авансово 

плащане са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разходите по евентуално усвояване 

на гаранцията ще бъдат за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (4) В случай че към датата на изтичане валидността на гаранцията за авансово 

плащане не са налице всички необходими условия за освобождаването й, 

срокът на валидност на гаранцията за авансово плащане се удължава по искане 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок до настъпването на тези условия. 

 (5) При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни 

правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, 

съгласно договора на изправна страна срещу неизправна страна.  

 (6) При неизпълнение, на което и да било задължение по договора от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по 

банковата гаранция за възстановяване на направеното от него авансово 

плащане. 

 (7) Оригиналът на банковата гаранция за авансово плащане се връща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ даде становище по чл. 24, ал. 1, 

т. 1, че приема без забележки изделия на стойност не по-малко от половината от 
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договорената цена по чл. 4, ал. 1, или след изтичане на валидността на 

гаранцията. 

ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И 

ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.36 (1) По смисъла на настоящия Договор Непреодолима сила са обстоятелства от 

извънреден характер, които СТРАНИТЕ при полагане на дължимата грижа не 

са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят. 

 (2) Не е налице Непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило 

вследствие на неположена грижа от някоя от СТРАНИТЕ или ако при полагане 

на дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено. 

Чл.37 (1) СТРАНИТЕ по Договора не отговарят една спрямо друга за неизпълнение, 

забавено изпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на 

настъпило събитие, което може да бъде определено като Непреодолима сила, в 

това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

 (2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на СТРАНИТЕ, които са 

възникнали или е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на 

Непреодолимата сила. 

Чл.38 (1) СТРАНАТА, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

Непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата 

страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на 

Непреодолимата сила. 

 (2) Към уведомлението по ал.1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно 

установени доказателства за настъпването, естеството и размера на 

Непреодолимата сила. 

 (3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните 

органи в срок, по-дълъг от посочения в ал. 1, СТРАНАТА, изпълнението на 

чието задължение е възпрепятствано от Непреодолимата сила, е длъжна с 

уведомлението по ал. 1 да съобщи за това обстоятелство и в тридневен срок 

след предоставянето на съответното доказателство от компетентния орган да 

уведоми другата СТРАНА и да представи доказателството.  

 (4) СТРАНАТА, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

Непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е 

изпълнила задължението си по ал.1. 

Чл.39 (1) При позоваване на Непреодолима сила СТРАНАТА, изпълнението на чието 

задължение е възпрепятствано от Непреодолимата сила, е длъжна да 

предприеме всички възможни мерки, за да ограничи последиците от 

настъпването на събитието. 
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 (2) СТРАНАТА е длъжна, след съгласуване с насрещната СТРАНА, да продължи 

да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 

Непреодолимата сила. 

Чл.40 (1) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като 

Непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на 

задълженията по Договора, че на практика водят до невъзможност на 

изпълнението на Договора като цяло, СТРАНАТА, изпълнението на чиито 

задължения е възпрепятствано от Непреодолимата сила, ведно с уведомлението 

по чл. 38, ал. 1, писмено уведомява другата СТРАНА за спиране на 

изпълнението на настоящия Договор до отпадането на Непреодолимата сила. 

 (2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са определени 

като Непреодолима сила в известието по чл. 38, ал. 1, СТРАНАТА, която е 

спряла изпълнението, в тридневен срок писмено уведомява другата СТРАНА за 

възобновяване на изпълнението на Договора. 

 (3) Ако след отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са 

определени като Непреодолима сила в известието чл. 38, ал. 1, СТРАНАТА, 

която е поискала спирането на изпълнението на Договора не възобнови 

изпълнението, другата СТРАНА изпраща писмено искане за възобновяване на 

изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 3 

(три) дни. 

 (4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, СТРАНАТА не 

възобнови изпълнението на Договора, изправната СТРАНА има право да 

прекрати Договора и да получи неустойката за неизпълнение на Договора. 

 (5) В случай, че Непреодолимата сила продължи повече от три месеца, СТРАНИТЕ 

могат да се споразумеят за промяна на Договора при спазване на изискванията 

на ЗОП за непредвидени обстоятелства. 

Чл.41 (1) Срокът за изпълнение на възложеното с Договора се удължава с времето, през 

което изпълнението е било невъзможно поради Непреодолима сила, за 

наличието, на която другата СТРАНА е била надлежно уведомена при 

условията на Договора и е приела съществуването й, на база на представените 

документи и доказателства. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум 

срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом 

обстоятелствата позволят това. 

 (3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на спирането на изпълнението на  

възложеното и се възстановява от получаването на уведомлението за 

възобновяване на изпълнението. 

Чл.42  Временното спиране или прекратяването на финансирането на проекта по 

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." не може да счита за 

Непреодолима сила, когато е по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не може да откаже плащане или да откаже обезщетение за забавяне на плащане 
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поради забавяне на плащания по Оперативна програма "Околна среда 2007-

2013 г.", освен когато такова забавяне е поради грешки или пропуски в работата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.43  В случай на промени в приложимото законодателство, или индивидуални 

актове на държавен орган във връзка с изпълнението на проекта, които са 

еквивалентни по последствията си на действието на Непреодолима сила по 

отношение на страните по този Договор, или водят до необходимост от промяна 

на Договора за постигане на очаквания краен резултат, страните могат да се 

споразумеят за промяна на договора при прилагане на предвидената процедура 

по реда на ЗОП. 

ХII. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.44 (1) Извън случаите на спиране на изпълнението поради Непреодолима сила, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по Договора, тогава, когато поради 

настъпили основателни причини за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено го уведоми 

да спре изпълнението на задълженията си. В известието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността. 

 (2) За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат, 

освен ако основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на 

СТРАНИТЕ се възобновяват незабавно след отпадане на спирането. 

 (3) Срокът за изпълнение на Договора се удължава с периода на спирането. 

 (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да претендира за компенсация за допълнителните си 

разходи, свързани с поддържане на гаранцията за добро изпълнение, само в 

случай, че бъде надвишен общият срок за изпълнение на Договора не по вина 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

XІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.45 (1) Настоящият Договор се прекратява с окончателното му изпълнение и приемане 

на договорената работа, съгласно изискванията на настоящия Договор. 

 (2) Настоящият Договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, 

изразено писмено. 

 (3) Настоящият Договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна 

невъзможност за изпълнение, респективно заплащане на възложеното с 

настоящия Договор в случай, като това следва да се докаже от СТРАНАТА, 

която твърди, че такава невъзможност е налице. 

 (4) При виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено, непълно, неточно 

изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ще отправи писмено предупреждение към последния, в което ще посочи и 

разумен срок за привеждане на изпълнението в съответствие с условията на 

Договора. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или изпълни частично 

това разпореждане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, като 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 103 от 180 

отправи 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 

този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

съотвестващо на изделията, доставени от последния, които са били полезни на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и 

без да дължи неустойки, ако по време на изпълнението на Договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от причините, загуби правото да извършва 

дейност в обхвата на услугите по Договора. 

 (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и 

без да дължи неустойки, ако бъде безспорно установено, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

извършил измама или е декларирал неверни данни по време на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, в резултат на която е сключен Договора, или 

в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или негови отговорни служители бъдат 

признати за виновни от компетентен съд по обвинение в корупция при 

сключване или изпълнение на Договора. 

 (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати Договора, ако 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си, свързани с доставката на 

изделията, включително и с придружаващите ги документи, или доставката на 

изделията, включително и придружаващите ги документи не е съгласно 

указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, доколкото тези 

указания не противоречат на Договора. 

 (8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

осигури достъп до документацията във връзка с изпълнението на настоящия 

договор на лицата, които извършват проверките на място два последователни 

пъти. 

 (9) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на Договора поради 

неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи връщане на недължимо 

получените авансово суми в срок, писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 

случай на получени такива. При забава за връщането на тези суми в посочения 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, се дължи законната лихва по чл. 86 от ЗЗД. 

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.46 Настоящият договор не обвързва Договарящия орган по Оперативна програма 

„Околна среда 2007–2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие и Кохезионния фонд и/или Европейската комисия. 

Чл.47  СТРАНИТЕ по настоящия Договор нямат право да го изменят и допълват, 

освен по изключение, при наличие на хипотезите, предвидени в ЗОП. 

Чл.48  За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл.49  В случай на противоречие между отделни клаузи в Договора и приложенията 

към него документите се тълкуват и прилагат в следния приоритетен ред: 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V – ОБРАЗЦИ 

 

Стр. 104 от 180 

1. Договор; 

2. Технически спецификации;  

3. Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка; 

4. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.50  СТРАНИТЕ по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на Договора или свързани с него, с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с 

писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за 

решаване пред компетентния съд на територията на Република България по 

реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл.51 (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на 

настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са 

подписани от  упълномощените лица. 

 (2) За дата на съобщението/известието се смята: 

1. датата на предаването – при предаване на ръка; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по 

пощата; 

3. датата на изпращането – при изпращане по факс или телекс; 

4. датата на изпращане при наличие на електронно потвърждение за 

получаване на изпратено по електронен път известие – при изпращане по 

електронен път. 

Чл.52  Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, включително 

за кореспонденция, документация и при провеждане на работни срещи. 

Чл.53  В срок до 10 (десет) дни след влизане в сила на договора СТРАНИТЕ 

уведомяват писмено другата СТРАНА за своите оторизирани представители, 

техните правомощия и данни за контакт. 

Този Договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и 

съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, представляващ неразделна част от него: 

1. Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Документ за внесена гаранция за изпълнение; 

3. Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на обществената 

поръчка; 

4. Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка  

5. Документи, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП. 

6. Насоки на УО на ОП "Околна среда 2007-2013 г." за информация и публичност на 

проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда2007 - 2013г.“. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

Инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ 
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Кмет на Община Велико Търново 

Даниела Данчева 

Началник отдел "Бюджет" 

Съгласуван с: 
Калина Лупова - Ангелова 

Директор на дирекция "Правна" 

Надя Петрова: 

Директор на дирекция ОСОП 

Зорница Кънчева: 

Началник на отдел ОС 
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СПИСЪК НА ОБРАЗЦИТЕ 

Образец № 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

Образец № 2 Писмо към офертата; 

Образец № 3 Административни сведения за Участника; 

Образец № 4 Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение 

за поръчката; 

Образец № 5 Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в 

процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да 

разпространява данни, свързани с поръчката; 

Образец № 6 Декларация, че участникът приема условията, заложени в проекта на 

договора; 

Образец № 7 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, 

т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, 

§ 1, буква (б)  и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза 

(Образец № 7) - оригинал. 

Образец № 8 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), 

в), г) и д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП; 

Образец № 9 Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 

2012 и 2013 г.); 

Образец №10 Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 

2012 и 2013 г.) за доставки, сходни с предмета на поръчката; 

Образец №11 Списък на договорите за доставки, сходни с предмета на поръчката, които 

са изпълнени през последните три години считано към датата на подаване 

на офертата от Участника; 

Образец № 12 Списък на оторизираната сервизна база за осигуряване на гаранционна и 

следгаранционна поддръжка и сервиз на изделията - предмет на доставка, 

която има на разположение Участникът; 

Образец № 13 Декларация за участието на подизпълнители; 

Образец № 14 Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като 

такъв; 

Образец № 15 Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката; 

Образец № 16 Декларация от членовете на обединението (когато Участникът е 

обединение, което не е юридическо лице); 

Образец № 17 Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

Образец № 18 Ценово предложение за изпълнение на поръчката 
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Образец № 1 

СПИСЪК 

на документите, съдържащи се в офертата 

на........................................................................................ -  

(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 
експлоатационна механизация и доставка на транспортна техника и контейнери за 
разделно събиране на зелени отпадъци (по обособени позиции)"    

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор” 

№ Документ (съдържание) 
Вид документ 
(оригинал или 

заверено копие) 

Количество на 
документите 

(бр.стр) 

От страница 
до страница 

1     

2     

...     

     

     

     

     

     

     

     

     

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

за Обособена позиция № .... - ........................................................ 
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№ Документ (съдържание) 
Вид документ 
(оригинал или 

заверено копие) 

Количество на 
документите 

(бр.стр) 

От страница 
до страница 

1     

2     

….     

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена” 

за Обособена позиция № .... - ........................................................ 

№ Документ (съдържание) 
Вид документ 
(оригинал или 

заверено копие) 

Количество на 
документите 

(бр.стр) 

От страница 
до страница 

1     

2     

….     

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 
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Образец №2 

ПИСМО КЪМ ОФЕРТАТА 

Настоящото писмо към офертата се подава от 

……………………………........................................................................................................ - 

(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

и се подписва от ………………………………………………....……………………….. 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на ………………………..………………………………………………. 

(длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Заявявам, че желая представляваният от мен Участник да участва в процедурата за избор 

на изпълнител на горепосочената поръчка при условията, обявени в "Документацията за 

участие" и приети от нас. 

Приемам Участникът ................................................................................. (наименование на 

участника) да се счита обвързан със задълженията и условията, поети с представената 

оферта, до изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за 

подаване на офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка. 

Поемам ангажимента Участникът ................................................................................. 

(наименование на участника) да изпълни поръчката в срок, предложен от Участника в 

Техническото предложение – Образец № 17 от настоящата оферта, но не по-дълъг от 120 

(сто и двадесет) календарни дни. 
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Заявявам че, ако Обособена позиция № ... - ............................................... от поръчката бъде 

възложена на ..................................................................... (наименование на участника), до 

подписване на договора настоящото Писмо към офертата ще представлява 
споразумение между ...................................................................... (наименование на 

участника) и Възложителя, което е безусловно гарантирано от гаранцията за участие 
в процедурата, предоставена от ................................................................... (наименование на 

участника). 

Заявявам, че ако Обособена позиция № ... - ............................................... от поръчката бъде 

възложена на ................................................................................. (наименование на 

участника), същата ще бъде изпълнена в съответствие с условията на Възложителя 

съгласно Техническите спецификации в Документацията за участие в процедурата за 

възлагане на настоящата поръчка. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат
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Образец № 3 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

за: ………………………………………………………………………… - 
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящето представям Участника и декларирам истинността на посочените сведения: 

1. Наименование на участника:…………………………………………………………. 

2. Седалище и адрес на управление:  

град ……………………………………………., пощенски код:………………; 

улица/булевард: „………………………………………………………...…......”, 

№……….., вх………, етаж………………… 

3. Адрес за кореспонденция:  

град ……………………………………………., пощенски код:………………; 

улица/булевард: „………………………………………………………...….”, 

№……….., вх………, етаж………………… 

4. Актуален телефон за контакт:…………………………………….; 

5. Факс…………………………………….………………………………………; 

6. Е- mail  адрес………………………………………………………………….; 

7. Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална 

регистрация от компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър: 
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……………………………………………………………………………………………… 
(трите имена, данни по документ за самоличност, длъжност) 

................................................................................................................................................... 
(трите имена, данни по документ за самоличност, длъжност) 

8. Лице за контакти 

……………………………………………………………………………………………… 
(трите имена, длъжност, телефон/факс/e-mail) 

9. БУЛСТАТ/ЕИК………………………………………………………………………… 

10. Обслужваща банка:…………………………………………………………………… 
(наименование, адрес, BIC код) 

Номер на  банкова сметка  (IBAN)……………………………………………………, 

Титуляр на сметката: …………………………………………………………………...; 

11. Друга информация за участника: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат
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Образец №4 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

Подписаният ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ:  

Представляваният  от  мен Участник  е запознат  с всички обстоятелства от значение 

за обществената поръчка с предмет:  "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ)"    

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 
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Образец № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Подписаният ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Представляваният от мен Участник се задължава 

1. да спазва всички условия за участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка. 

2.  да спазва всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които 

се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата му бъде възложена. 

3.  да не разпространява без съгласието на Възложителя по никакъв повод и под никакъв 

предлог данните, свързани с поръчката, станали му известни във връзка с неговото 

участие в откритата процедура.  

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 
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Образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Подписаният ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Участникът, когото представлявам, приема без забележки условията на проекта на 

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

, приложен към документацията за възлагане на обществената поръчка 

1.  При изготвянето на офертата на представлявания от мен Участник са отчетени 

всички изисквания в условията на договора.  

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат  
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ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 
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                       Национална                     Проектът е за финансиране от Европейския фонд за                         

              Стратегическа                    регионално развитие и от държавния бюджет на  

           Референтна рамка                Република България чрез Оперативна програма  

       2007-2013                                    “Околна среда 2007-2013 г.“                                                                        

Стр. 117 от 180 

Образец № 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, 

т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б)  и чл. 109, § 2 буква 
(а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на 
Съюза 

Подписаният ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Участникът, когото представлявам: 

� не е обявен в несъстоятелност; 

� не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

� не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в 

случай, че е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 
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националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността 

си; 

� няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила 

акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване от 

компетентния орган, или няма задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен; 

� няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

� не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

2. По отношение на Участника, който представлявам: 

� не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, буква (б), (в), 

(е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза; 

� не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1, буква (б) от 

Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 

25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия 

бюджет на Съюза; 

� не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 2 буква (а) от Регламент 

(ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 

октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет 

на Съюза. 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат
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Образец № 8 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т.5 и 

ал.5, т. 1 от ЗОП 

Подписаният ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

12. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

13. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

14. за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

15. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

16. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
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2. Не съм свързано лице по на § 1, т.23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с 

Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност)
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ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 
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                       Национална                     Проектът е за финансиране от Европейския фонд за                         

              Стратегическа                    регионално развитие и от държавния бюджет на  

           Референтна рамка                Република България чрез Оперативна програма  

       2007-2013                                    “Околна среда 2007-2013 г.“                                                                        
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Образец № 9 

ИНФОРМАЦИЯ 
за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

Година Оборот за годината (в лева) 

2011 г.  

2012 г.  

2013 г.  

Общо:  

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 

 

 

 

 

 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 11 
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Образец № 10 

ИНФОРМАЦИЯ 
за оборота / дохода по години за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) за 

доставки, сходни с предмета на поръчката 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

 

Година Оборот за годината (в лева) 

2011 г.  

2012 г.  

2013 г.  

Общо:  

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 11 
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Образец № 11 

СПИСЪК 
на договорите за доставки, сходни с предмета на поръчката, които са изпълнени или 
чието изпълнение е завършено през последните три години считано към датата на 

подаване на офертата  

от: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

№ по 
ред 

Предмет на 
договора 

Начална и 
крайна дата 

на 
изпълнение 
на договора  

Стойност 
на 

договора в 
лева без 
ДДС 

Кратко 
описание на 
извършените 
дейности по 
договора 

Възложител – 

наименование, 
адрес, 

телефон, факс, 
електронна 
поща, лице за 
контакт 

1.      

2.      

      

      

Приложения: 

1. ............................... 

2. ……........................ 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат



                
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.” 
 

Европейски съюз 

Европейски фонд за 

регионално развитиe 

  Решения за 

        по-добър живот 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V - ОБРАЗЦИ 

 

                       Национална                     Проектът е за финансиране от Европейския фонд за                         

              Стратегическа                    регионално развитие и от държавния бюджет на  

           Референтна рамка                Република България чрез Оперативна програма  

       2007-2013                                    “Околна среда 2007-2013 г.“                                                                        
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Образец № 12 

СПИСЪК 
на оторизираната сервизна база за осигуряване на гаранционна и следгаранционна 
поддръжка и сервиз на изделията - предмет на доставка, която има на разположение 

………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

№ по 
ред 

Точен адрес на оторизирания 
сервиз 

Телефонен 
номер 

Лице за контакт 

1.    

2.    

    

    

Приложения: 

1. ............................... 

2. ……........................ 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат



                
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.” 
 

Европейски съюз 

Европейски фонд за 

регионално развитиe 

  Решения за 

        по-добър живот 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V - ОБРАЗЦИ 

 

                       Национална                     Проектът е за финансиране от Европейския фонд за                         

              Стратегическа                    регионално развитие и от държавния бюджет на  

           Референтна рамка                Република България чрез Оперативна програма  

       2007-2013                                    “Околна среда 2007-2013 г.“                                                                        
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Образец № 13 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за участието на подизпълнители 

Подписаният ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Участникът ……………………………………………………..(наименование на участника), 

когото представлявам при изпълнение на настоящата обществена поръчка, в случай че 

същата му бъде възложена: 

няма да ползва / ще ползва подизпълнител/и (ненужното се зачертава)  

Подизпълнителя/-ите, който ще ползва е/са следните: 

1. Подизпълнител № 1: .....………........................................................………… 
(наименование на подизпълнителя) 

Вид работа, която ще извърши Подизпълнител № 1: 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 13 
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...................................................................................................................................................

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

Дял на участието на подизпълнител № 1 от общия обем на поръчката - ..........% 

2. Подизпълнител № 2: .....………........................................................………… 
(наименование на подизпълнителя) 

Вид работа, която ще извърши Подизпълнител № 2: 

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

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

Дял на участието на подизпълнител № 2 от общия обем на поръчката - ..........% 

3. ............................................................................................................................................. 

Приемам, че Участникът, когото представлявам, ще отговаря за действията, бездействията 

и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои. 

Известно ми е, че при изпълнение на поръчката, Участникът, когото представлявам, няма 

право да ползва подизпълнители, които не са обявени в офертата. 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 



                
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.” 
 

Европейски съюз 

Европейски фонд за 

регионално развитиe 

  Решения за 

        по-добър живот 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V - ОБРАЗЦИ 

 

                       Национална                     Проектът е за финансиране от Европейския фонд за                         

              Стратегическа                    регионално развитие и от държавния бюджет на  

           Референтна рамка                Република България чрез Оперативна програма  

       2007-2013                                    “Околна среда 2007-2013 г.“                                                                        
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Образец № 14 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Подписаният ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на подизпълнителя) 

Участник като Подизпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА 

НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ: 
че съм съгласен представляваният от мен Участник да участва в откритата процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ)" ,  

 като подизпълнител на ......................…………............................ 

(наименование на участника) 

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 15 
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Образец № 15 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Подписаният ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на участника) 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен Участник като цяло и аз в частност приемаме и ще 

спазваме Етичните клаузи, заложени в Указанията за участие в процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка. 

2. Към момента на подаване на тази оферта представляваният от мен Участник като 

цяло и аз в частност не сме повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла 

на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности и нямаме равностойни взаимоотношения в тази връзка с 

други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни 

служители на ръководна длъжност. 

3. Към момента на подаване на тази оферта Представляваният от мен Участник като 

цяло и аз в частност не сме повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла 

на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и нямаме равностойни взаимоотношения в 

тази връзка с други страни в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с 

техни служители на ръководна длъжност. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 15 

 

Стр. 129 от 180 

4. Към момента на подаване на тази оферта Представляваният от мен Участник като 

цяло и аз в частност не сме повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла 

на чл. 52 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и нямаме равностойни взаимоотношения в 

тази връзка със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, 

Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия 

орган. 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат
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Образец № 16 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Подписаният ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност) 

на: ………………………………………………………………………… -  
(наименование на члена на обединението) 

Член на Обединение .................................................................... 
(наименование на обединението) 

- Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА 

НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

(ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № ... - .......................................................................................... 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Всички членове на Обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за 

изпълнението на договора. 

2. Изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всеки член 

на Обединението. 

3. Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. 
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Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 
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Образец № 17 

 До: Община Велико Търново 
  гр. Велико Търново 5000 

  пл. "Майка България" №2 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на поръчката 

Настоящото предложение е подадено от ………………………………………………..... 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр. ................................................................., 

ул. ............................................. № .........................., 

тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: .........................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ)"    

за  Обособена  позиция  №  1  -  ДОСТАВКА  НА  ЕКСПЛОАТАЦИОННА  

МЕХАНИЗАЦИЯ ,  КОНТЕЙНЕРИ ЗА  ОТПАДЪЦИ  И  КОНТЕЙНЕР  ЗА  

ВРЕМЕННО  СЪХРАНЕНИЕ  НА  ОПАСНИ  ОТПАДЪЦИ  ОТ  

ДОМАКИНСТВАТА  

и подписано от ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството му на ………….………..…………………………………….………  
(длъжност) 

на ………………………………………………..... 
(наименование на участника) 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

От името на ...................................................................................... (наименование на 

участника) Ви представям Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ)" 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ, КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ И КОНТЕЙНЕР ЗА ВРЕМЕННО 

СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА 

Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование на 

участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с настоящото предложение и изискванията на Възложителя. 

Потвърждавам, че Участникът ................................................................................. 

(наименование на участника) ще се счита обвързан с настоящото Техническо предложение 

до изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на 

офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка. 

Предлагам Участникът ............................................................................. (наименование на участника) 

да изпълни предмета на поръчката при следните условия: 

� Срок за изпълнение на поръчката по смисъла и в съответствие с условията на 

Проекта на Договора от Документацията за участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка - ..................... (.....................................................) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на 

настоящата поръчка до датата на подписване на двустранния констативен протокол, 

удостоверяващ изпълнението на Договора за възлагане на настоящата поръчка. 

За изпълнение предмета на поръчката предлагам Участникът 

............................................................................. (наименование на участника) да достави стоки със 

характеристики съгласно приложената таблица: 

8. Багер - верижен товарач 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 
Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 

(Да/Не/Надвишава) 
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Тип 
Специализирана 

техника 
  

Вредни емисии 

на двигателя 
Етап 3Б (Tier4)   

Вид на 

двигателя 

Редови, 6 или 4 

цилиндров 
  

Мощност на 

двигателя 
Минимум 130 kW   

Охлаждаща 

система 

Включваща минимум 

радиатор, охладител 

на маслото и 

вентилаторна 

инсталация 

  

Горивна система 
С директно 

впръскване 
  

Разположение 

на двигателя 
Задно   

Кабина на 

оператора 

8 работни светлини (4 

стандартни и 4 

допълнителни) 

  

Отопление, климатик   

FOPS/ROPS 

конструкция 
  

Управление Електрохидравлично   

Задвижване 

Верижен мотор с 2 

мотора с извита ос с 

променлив обем  

  

Хидростатично 

задвижване с 

безкрайни скорости 

на машината до 10 

км/час 
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2 задвижващи помпи, 

променлив обем, 

аксиално-бутални 

помпи 

  

Тегло Минимум 18 тона   

Рама 

Широчина на 

верижните обувки 

около 550 мм  

  

Верижни обувки с 

две решетки 
  

Система за 

поддържане веригата 

на повърхността при 

работа в неравни 

терени 

  

Верижен регулатор и 

механична система за 

откат 

  

Изравнител за 

накланяне на 

машината съобразно 

условията на терена 

  

Кофа 

Обем приблизително 

3 м3 с пакет за 

обработка на 

отпадъци 

  

Чупеща се връзка   

Допълнителни 

приспособления 
Комплект за сметища   

Окомплектовка 

Комплект 

инструменти за 

поддръжката, 

предвидена да се 

извършва извън 

оторизиран сервиз 
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Зареждане с всички 

необходими течности 

на всички 

веобходими системи 

  

Покритие на 

кабината и 

външните части 

на шасито 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 2011 комунално 

оранжево 

  

Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

без ограничение на 

пробег и цикли на 

работа на машината 

  

Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие на шасито и 

кабината 

  

9. Компактор 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 
Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 

(Да/Не/Надвишава) 

Тип 

Специализирана 

техника за работа в 

депа за БО 

  

Вредни емисии 

на двигателя 
Етап 3Б (Tier4)   

Вид на 

двигателя 

Дизелов с водно 

охлаждане 
  

Мощност на 

двигателя 
Минимум 300 kW   

Бандажи 2 комплекта - 2 броя   
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предни и 2 броя задни 

Кабина на 

оператора 

Отопление, климатик   

FOPS/ROPS 

конструкция 
  

Задвижване 
4х4 с блокаж на 

диференциала 
  

Тегло Минимум 32 тона   

Рама 
Съчленена 

(шарнирна) 
  

Гребло 
Минимална ширина 

3,80 м 
  

Допълнителни 

приспособления 

Система за смилане 

на отпадъка (ножове) 

при бандажите 

  

Окомплектовка 

Комплект 

инструменти за 

поддръжката, 

предвидена да се 

извършва извън 

оторизиран сервиз 

  

Зареждане с всички 

необходими течности 

на всички 

веобходими системи 

  

Покритие на 

кабината и 

външните части 

на шасито 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 2011 комунално 

оранжево 

  

Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

без ограничение на 

пробег и цикли на 

работа на машината 
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Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие на шасито и 

кабината 

  

10. Булдозер 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 
Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 

(Да/Не/Надвишава) 

Тип 
Специализирана 

техника 
  

Вредни емисии 

на двигателя 
Етап 3Б (Tier4)   

Вид на 

двигателя 

Дизелов с водно 

охлаждане 
  

Мощност на 

двигателя 
Минимум 160 kW   

Кабина на 

оператора 

Отопление, климатик   

FOPS/ROPS 

конструкция 
  

Тегло Минимум 20 тона   

Булдозерна 

дъска 

Минимален обем 3 

м3 
  

6 посоки на движение 

Допълнителни 

приспособления 
Рипер - 3 зъба   
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Окомплектовка 

Комплект 

инструменти за 

поддръжката, 

предвидена да се 

извършва извън 

оторизиран сервиз 

  

Зареждане с всички 

необходими течности 

на всички 

веобходими системи 

  

Покритие на 

кабината и 

външните части 

на шасито 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 2011 комунално 

оранжево 

  

Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

без ограничение на 

пробег и цикли на 

работа на машината 

  

Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие на шасито и 

кабината 

  

11. Дизелов мотокар - повдигач 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 
Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 

(Да/Не/Надвишава) 

Вредни емисии 

на двигателя 
Етап 3Б (Tier4)   

Вид на 

двигателя 
Редови цилиндров   

Мощност на Минимална нетна 38   
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двигателя kW при 2 300 об/мин 

Горивна система 
С директно 

впръскване 
  

Система за 

запалване и 

зареждане 

12 волтова 

правотокова 
  

Спирачки 

Саморегулеращи се, 

крачни двойни 

педали 

  

Паркинг / вторични 

спирачки 
  

Широчина на 

работните 

коридори 

Пале 1 000 х 1 200 мм 

- максимум 4 900 мм 
  

Пале 800 х 1 200 мм - 

максимум 4 500 мм 
  

Външен радиус 

на завиване 

Приблизително 2 900 

мм 
  

Скорост 

Максимална с товар - 

приблизително 19 

км/час 

  

Максимална без 

товар - 

приблизително 19,5 

км/час 

  

Номинално 

теглително 

усилие 

С товар / Без товар - 

приблизително 16 kN 

сила 

  

Повдигащ 

механизъм 

Дължина на 

носещите вилици 

приблизително 1 000 

мм 

  

Бейл стяга с 

капацитет 

приблизително 1 600 

кг / 500 мм 
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Отвор за натоварване 

с щипка 

приблизително 1 000 

мм 

  

Мачта с хидравлични 

функции подем и 

наклон 

  

Височина с 

вдигната мачта 

Приблизително 3 000 

мм 
  

Размер на балата 

Ширина 900 - 1 000 

мм 
  

Височина 700 - 750 

мм 
  

Гуми 

Предни - 

приблизително 25" х 

15" 

  

Задни - 

приблизително 16" х 

9" 

  

Оператор Седящ   

Тегло 
Приблизително 4 600 

кг без товар 
  

Номинална 

товароподемност 

Приблизително 3 500 

кг 
  

Товарен център 

на тежест 

Приблизително 500 

мм, измерен от 

панела на вилици 

  

Междуосие 
Приблизително 1650 

мм 
  

Окомплектовка 

Комплект 

инструменти за 

поддръжката, 

предвидена да се 

извършва извън 

оторизиран сервиз 
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Хидравличен крик за 

подмяна на колело 
  

Пълноценно резервно 

колело с джанта и 

гума 

  

Зареждане с всички 

необходими течности 

на всички 

веобходими системи 

  

Покритие на 

кабината и 

външните части 

на шасито 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 2011 комунално 

оранжево 

  

Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

без ограничение на 

пробег и цикли на 

работа на машината 

  

Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие 

  

 

12. Самодвижеща се повдигаща платформа 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 
Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 

(Да/Не/Надвишава) 

Повдигач 
Електрически, тип 

ножица 
  

Платформа 
Хидравлично 

вдигаща се стоманена 
  

Перила Сгъваеми   
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Палуба Удължаваща се   

Система за 

контрол 

сцеплението на 

гуми 

За всякакъв терен   

Осцилираща ос Да   

Тегло 
Приблизително 2 200 

кг без товар 
  

Височина при 

максимална 

позиция 

Приблизително 9 500 

мм 
  

Височина в 

прибрано 

положение 

Приблизително 1 500 

мм 
  

Размери 
Минимум 2 250 мм х 

1 100 мм 
  

Дължина на 

разширителната 

палуба 

Приблизително 500 

мм 
  

Междуосие Минимум 1 800 мм   

Просвет Максимум 100 мм   

Захранване 
Акумулатори 24 V / 

220 Ah 
  

Вместимост на 

хидравличната 

система 

Приблизително 15 

литра 
  

Зарядно 

устройство 

20 Amp, свързано 

към AC 220 V / 50 Hz  

елекрическа мрежа 

  

АС захранване 

на платформата 
Да   
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Задвижване 

Задвижване на 

предните колела; 

Пропорционално 

задвижване и 

повдигане 

  

   

Спирачки 

Дискови спирачки на 

задните колеа 
  

Динамични спирачки 

на предните колела 
  

Паркинг спирачки   

Товароподемност 

Приблизително 315 

кг на платформата 
  

Приблизително 100 

кг на разширителната 

палуба 

  

Външен радиус 

на завиване 
Максимум 2 350 мм   

Скорост на 

повдигане 
Максимум 55 сек   

Скорост на 

спускане 
Максимум 33 сек   

Скорост 

При вдигната 

платформа - 

приблизително 0,8 

км/час 

  

При свалена 

платформа - 

приблизително 3,4 

км/час 

  

Сензор за наклон Да, с аларма   

Аларма при 

спускане 
Да   
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Индикатор за 

нивото на заряд в 

акумулаторите 

Да, с аларма за ниско 

ниво 
  

Система за 

диагностика 
Да, с дисплей   

Авариен стоп от 

платформата 
Да   

Управление от 

приземно ниво 
Да   

Клапан за 

спускане на 

платформата 

Да   

Гуми 

Твърди, без 

маркировка, 

приблизително 38 х 

13 х 28 см 

  

Окомплектовка 

Комплект 

инструменти за 

поддръжката, 

предвидена да се 

извършва извън 

оторизиран сервиз 

  

Зареждане с всички 

необходими течности 

на всички 

веобходими системи 

  

Покритие на 

кабината и 

външните части 

на шасито 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 2011 комунално 

оранжево 

  

Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

без ограничение на 

пробег и цикли на 

работа на машината 
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Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие 

  

13. Колесен челен товарач 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 
Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 

(Да/Не/Надвишава) 

Тип 
Специализирана 

техника 
  

Вредни емисии 

на двигателя 
Етап 3Б (Tier4)   

Вид на 

двигателя 

Редови цилиндров с 

турбокомпресор и 

интеркулер 

  

Номинална 

мощност на 

двигателя 

Приблизително 100 

НР съгласно стандарт 

ISO 9249 или 

еквивалентен 

  

Въртящ момент 
Максимум 390 Nm 

при 1 400 rpm 
  

Работно 

напрежение 
12 V DC   

Система за 

запалване и 

зареждане 

12 волтова 

правотокова 
  

Задвижване 

Система с електронно 

управление 
  

Задвижване на всички 

колела 
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Скорост на 

движение 

Максимална 

приблизително 30 

км/час 

  

Спирачки 

Барабанни и 

многодискови 

спирачки на осите 

  

Паркинг / вторични 

спирачки 
  

Аварийно спиране в 

случай на загуба на 

мощност 

  

Управление 
Хидравлични 

цилиндри 
  

Въртене на 

централната 

рамка 

Съобразно 

управлението с 

въртене на задната ос 

  

Ъгъл на 

отклонение 

До 300 във всяка 

посока 
  

Осцилиращ ъгъл 
До 50 във всяка 

посока 
  

Кофа 

Чупеща се връзка   

Капацитет 

приблизително 1,5 м3 

при 1,8 тона/м3 

материал 

  

Болтова връзка на 

зъбите 
  

Ширина 

приблизително 2 400 

мм 

  

Сила на 

повдигане 
Минимум 75 kN   

Сила на копаене Минимум 85 kN   

Дълбочина на Минимум 50 мм   
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копаене 

Височина на 

оста на въртене 

на кофата 

Минимум 3 600 мм 

при максимална 

височина 

  

Работно тегло 
Приблизително 8 

тона 
  

Граничен товар 

Прав - минимум 6 

тона 
  

Съчленен - минимум 

5,5 тона 
  

Кабина на 

оператора 

Отопление, 

вентилация, климатик 
  

Регулируема седалка 

на водача 
  

FOPS/ROPS 

конструкция 
  

Окомплектовка 

Комплект 

инструменти за 

поддръжката, 

предвидена да се 

извършва извън 

оторизиран сервиз 

  

Хидравличен крик за 

подмяна на колело 
  

Пълноценно резервно 

колело с джанта и 

гума 

  

Зареждане с всички 

необходими течности 

на всички 

веобходими системи 

  

Покритие на 

кабината и 

външните части 

на шасито 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 2011 комунално 

оранжево 
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Стр. 149 от 180 

Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

без ограничение на 

пробег и цикли на 

работа на машината 

  

Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие на шасито и 

кабината 

  

14. Комбиниран колесен товарач 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 
Система от 
изделието 

Тип 

Изисквания за 
технически 
характеристики 

Специализирана 

техника  

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 

(Да/Не/Надвишава) 

Вредни емисии 

на двигателя 
Етап 3Б (Tier4)   

Вид на 

двигателя 
4 цилиндров   

Номинална 

мощност на 

двигателя 

Приблизително 68 

кВт 
  

Въртящ момент Прибл. 314 Нм   

Работно 

напрежение 
12 V DC   

Система за 

запалване и 

зареждане 

12 волтова 

правотокова 
  

Задвижване 

Скорост на 

Задвижване на 

всички колела 
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Стр. 150 от 180 

движение 

Спирачки 
Max приблизително 

20км/ч 
  

ръчни   

Управление 
Кормилно 

управление 
  

Въртене на 

централната 

рамка 

Ъгъл на 

отклонение 

Осцилиращ ъгъл 

Съобразно 

управлението 
  

До 30
0
 във всяка 

посока 
  

До 50 във всяка 

посока 
  

Кофа 

Минимална ширина - 

500мм  

Минимален 

капацитет - 0,11 

куб.м 

  

Височина на 

разтоварване 
Приблизително 3м   

Работно тегло 
Приблизително 

4500кг 
  

Кабина на 

оператора 

Окомплектовка 

Отопление, 

вентилация 
  

Кофа - стандартна 

снегорин 
  

Покритие на 

кабината и 

външните части 

на шасито 

Антикорозионно 

покритие и боя  
  

Гаранционен 

период  
Минимум 3 години    

8. Саморазтоварващ се камион (самосвал) 
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Стр. 151 от 180 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 
Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 

(Да/Не/Надвишава) 

Тип 

Саморазтоварващо се 

товарно трнспортно 

средство 

  

Бруто тегло 
Приблизително 26 

тона 
  

Полезен товар Минимум 12 тона   

Оси 3 оси   

Диференциал 

Двоен с 

преобразуване на 

въртящия момент в 

двете задни оси 

  

Вредни емисии 

на двигателя 
Минимум EURO 5   

Вид на 

двигателя 

Редови цилиндров с 

турбокомпресор и 

интеркулер 

  

Максимална 

мощност на 

двигателя 

Минимум 390 НР 

съгласно стандарт 

ISO 1585, SAE J1349, 

DIN 70020 или 

еквивалентен 

  

Максимален 

въртящ момент 

Минимум 1 800 Nm 

при 1 100 rpm 
  

Горивна система 
С директно 

впръскване 
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Стр. 152 от 180 

Система за 

запалване и 

зареждане 

12 волтова 

правотокова 
  

Спирачки 

Пневматично 

двукръгова спирачна 

система 

  

ABS система   

Саморегулиращ се 

крачен педал 
  

Паркинг спирачки   

Аварийни спирачки   

Моторна спирачка   

Скоростна кутия Ръчна   

Скорости 

Минимум 8 скорости 

напред 
  

Минимум 2 скорости 

назад 
  

Пълен синхронизатор 

на всички скорости 
  

Съединител 
Единичен със 

сервоуправление 
  

Каросерия 

Саморазтоварваща се   

Отворена горна част   

Капацитет 

приблизително 20 м3 
  

Задвижване с 

хидравличен 

цилиндър 

  

Управление от 

кабината посредством 

хидравлика с ниско 

налягане или 

въздушно управление 
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Стр. 153 от 180 

Задна отваряща се 

врата / страна за 

разтоварване 

  

Кабина на 

водача 

Отопление, 

вентилация, климатик 
  

Регулируема седалка 

на водача 
  

FOPS/ROPS 

конструкция 
  

Централно с 

дистанционно 

управление 

  

Електрически 

управляеми стъкла 
  

Огледала 

Електрически 

управляеми с 

подгряване 

  

Воланна 

конзола 
4 посочно подвижна    

Предни фарове 

против мъгла 
Да   

ASR система Да   

Окомплектовка 

Комплект 

инструменти за 

поддръжката, 

предвидена да се 

извършва извън 

оторизиран сервиз 

  

Хидравличен крик за 

подмяна на колело 
  

Пълноценно резервно 

колело с джанта и 

гума 
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Стр. 154 от 180 

Зареждане с всички 

необходими течности 

на всички 

веобходими системи 

  

Покритие на 

кабината и 

външните части 

на шасито 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 2011 комунално 

оранжево 

  

Покритие на 

каросерията 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 6024 

транспортно зелено 

  

Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

без ограничение на 

пробег на 

транспортното 

средство 

  

Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие на шасито, 

кабината и 

каросерията 

  

9. Камион, оборудван с кран с кука и контейнер 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 
Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 

(Да/Не/Надвишава) 

Тип 

Специализирано 

товарно трнспортно 

средство 

  

Бруто тегло 
Приблизително 26 

тона 
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Стр. 155 от 180 

Полезен товар Минимум 12 тона   

Обща дължина Максимум 7 500 мм   

Оси 3 оси   

Диференциал 

Двоен с 

преобразуване на 

въртящия момент в 

двете задни оси 

  

Вредни емисии 

на двигателя 
Минимум EURO 5   

Вид на 

двигателя 

Редови цилиндров с 

турбокомпресор и 

интеркулер 

  

Максимална 

мощност на 

двигателя 

Минимум 390 НР 

съгласно стандарт 

ISO 1585, SAE J1349, 

DIN 70020 или 

еквивалентен 

  

Максимален 

въртящ момент 

Минимум 1 800 Nm 

при 1 100 rpm 
  

Горивна система 
С директно 

впръскване 
  

Система за 

запалване и 

зареждане 

12 волтова 

правотокова 
  

Спирачки 

Пневматично 

двукръгова спирачна 

система 

  

ABS система   

Саморегулиращ се 

крачен педал 
  

Паркинг спирачки   

Аварийни спирачки   
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Стр. 156 от 180 

Моторна спирачка   

Скоростна кутия Ръчна   

Скорости 

Минимум 8 скорости 

напред 
  

Минимум 2 скорости 

назад 
  

Пълен синхронизатор 

на всички скорости 
  

Съединител 
Единичен със 

сервоуправление 
  

Система за 

повдигане с 

кука 

Ролкова повдигаща и 

сваляща система с 

товароподемност 20 

тона 

  

Релси за товарене на 

контейнера 
  

Задвижване с 

хидравличен 

цилиндър 

  

Управление от 

кабината посредством 

хидравлика с ниско 

налягане или 

въздушно управление 

  

Контейнер 

Отворена горна част    

Капацитет 

приблизително 20 м3 
  

Напълно съвместим 

със система за 

повдигане с кука 

  

Приблизителни 

размери 6 200 мм х 2 

150 мм х 1 500 мм 

  

Усилена стоманена 

рамкова конструкция 
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Стр. 157 от 180 

Задна отваряща се 

врата / страна за 

разтоварване 

  

Система за безопасно 

товарене - 

разтоварване и 

транспортиране на 

контейнера 

  

Кабина на 

водача 

Отопление, 

вентилация, климатик 
  

Регулируема седалка 

на водача 
  

FOPS/ROPS 

конструкция 
  

Централно с 

дистанционно 

управление 

  

Електрически 

управляеми стъкла 
  

Огледала 

Електрически 

управляеми с 

подгряване 

  

Воланна 

конзола 
4 посочно подвижна    

Предни фарове 

против мъгла 
Да   

ASR система Да   

Окомплектовка 

Комплект 

инструменти за 

поддръжката, 

предвидена да се 

извършва извън 

оторизиран сервиз 

  

Хидравличен крик за 

подмяна на колело 
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Стр. 158 от 180 

Пълноценно резервно 

колело с джанта и 

гума 

  

Зареждане с всички 

необходими течности 

на всички 

веобходими системи 

  

Покритие на 

кабината и 

външните части 

на шасито 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 2011 комунално 

оранжево 

  

Покритие на 

контейнера 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

бяла 

  

Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

без ограничение на 

пробег на 

транспортното 

средство 

  

Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие на шасито, 

кабината и 

контейнера 

  

 

10.Контейнер за отпадъци 20 м3 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 

Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 
(Да/Не/Надвишава) 

Горна част Отворена   

Капацитет Приблизително 20 м3   
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Стр. 159 от 180 

Размери 

Приблизителни 6 200 

мм х 2 150 мм х 1 500 

мм 

  

Конструкция 

Усилена стоманена 

рамкова конструкция 

за тежък режим на 

експлоатация 

  

Възможност за 

разтоварване 

Задна отваряща се 

врата / страна за 

разтоварване 

  

Система за 

безопасно 

товарене - 

разтоварване и 

транспортиране 

на контейнера 

Да   

Съвместимост 

със система за 

повдигане с 

кука 

Напълно съвместим 

със система за 

повдигане с кука 

  

Приемен механизъм 

за товарене, 

разтоварване 

иосигуряване по 

време на 

транспортирането 

  

Контейнерни релси, 

съвместими с 

транспортиращия 

камион (позиция 3.11 

от настоящите 

спецификации) 

  

Окомплектовка 

Комплект 

инструменти за 

поддръжката, 

предвидена да се 

извършва извън 

оторизиран сервиз 

  

Покритие на 

контейнера 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

бяла 
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Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

на контейнера 
  

Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие на 

контейнера 

  

 

11.Контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 

Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 
(Да/Не/Надвишава) 

Обем 
Приблизително 15 

м3 
  

Размери 

Приблизителни 3 100 

мм х 2 150 мм х 2 

250 мм 

  

Вътрешна зона за 

складиране 
Приблизително 6 м3   

Способност за 

задържане на 

изтичане на 

течности 

1 000 литра   

Конструкция 

Усилена стоманена 

рамкова конструкция 

за тежък режим на 

експлоатация 

  

Врати 

Двулистови окачени 

двойни врати с 

еднакъв размер с 

допълнителна 

стоманена армировка 

в краищата 
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Заключващ 

механизъм на 

вратите 

Да   

Вентилация 

Фиксирани решетки 

жалузиен тип, 

разположени в 

горната част на 

стените 

  

Инфраструктура за 

монтаж на 

механична 

вентилация 

  

Система за 

пожароизвестяване 
Да   

Възможност за 

съхранение на 

опасни материали 

във варели 

200 литра и по-малки   

Покритие на 

контейнера 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 5010 синьо 

  

Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

на контейнера 
  

Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие на 

контейнера 

  

Съгласен съм в случай на повреда, покрита от гаранцията, в гаранционния период на 

доставено изделие - предмет на доставка по настоящата обществена поръчка, и 

невъзможност за отстраняване на тази повреда в срок от 24 часа след уведомяване за 

възникването й, след изтичането на този срок Участникът 

............................................................................. (наименование на участника) незабавно да 

осигури за своя сметка заместващо изделие на повреденото, със сходни параметри и 

функционалност, за периода до отстраняване на повредата и да го достави на 

площадката на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион велико 

Търново. 

Приложения: 
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1. ............................... 

2. ……........................ 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 



                
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.” 
 

Европейски съюз 

Европейски фонд за 

регионално развитиe 

  Решения за 

        по-добър живот 
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ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V - ОБРАЗЦИ 

 

                       Национална                     Проектът е за финансиране от Европейския фонд за                         

              Стратегическа                    регионално развитие и от държавния бюджет на  

           Референтна рамка                Република България чрез Оперативна програма  

       2007-2013                                    “Околна среда 2007-2013 г.“                                                                        
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Образец № 17 

 До: Община Велико Търново 
  гр. Велико Търново 5000 

  пл. "Майка България" №2 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на поръчката 

Настоящото предложение е подадено от ………………………………………………..... 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр. ................................................................., 

ул. ............................................. № .........................., 

тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: .........................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ)"    

за  Обособена  позиция № 2  - ДОСТАВКА  НА  КОНТЕЙНЕРИ И  

ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА  ЗА  РАЗДЕЛНО  СЪБРАНИ  ЗЕЛЕНИ  

ОТПАДЪЦИ  

 

и подписано от ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството му на ………….………..…………………………………….………  
(длъжност) 
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на ………………………………………………..... 
(наименование на участника) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

От името на ...................................................................................... (наименование на 

участника) Ви представям Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ)"    

за  Обособена позиция  №  2 - ДОСТАВКА  НА КОНТЕЙНЕРИ И  

ТРАНСПОРТНА  ТЕХНИКА  ЗА  РАЗДЕЛНО  СЪБРАНИ  ЗЕЛЕНИ  

ОТПАДЪЦИ  

Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование на 

участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 

съответствие с настоящото предложение и изискванията на Възложителя. 

Потвърждавам, че Участникът ................................................................................. 

(наименование на участника) ще се счита обвързан с настоящото Техническо предложение 

до изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на 

офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка. 

Предлагам Участникът ............................................................................. (наименование на участника) 

да изпълни предмета на поръчката при следните условия: 

� Срок за изпълнение на поръчката по смисъла и в съответствие с условията на 

Проекта на Договора от Документацията за участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка - ..................... (.....................................................) 

календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на 

настоящата поръчка до датата на подписване на двустранния констативен протокол, 

удостоверяващ изпълнението на Договора за възлагане на настоящата поръчка. 

За изпълнение предмета на поръчката предлагам Участникът 

............................................................................. (наименование на участника) да достави стоки със 

характеристики съгласно приложената таблица: 

 

3. Подвижен контейнер за зелени отпадъци с вместимост 1100 литра 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 
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Елемент / 
Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 

(Да/Не/Надвишава) 

Вместимост 1 100 литра   

Полезен товар Минимум 340 кг   

Стандарт 

EN 840-3:2004 за 

разтоварване чрез 

шийка за въртене 

  

Съвместимост 

Със специализиран 

автомобил съгласно 

стандарт EN 1501-

1:1998+А2:2009 

  

Материал 

Полиетилен висока 

плътност (HDPE) 
  

Устойчив на 

химическо 

въздействие 

  

Устойчив на 

биологично 

въздействие 

  

Устойчив на УВ 

радиация 
  

Устойчив на ниски 

атмосферни  

температури 

  

Устойчив на високи 

атмосферни  

температури 

  

Повърхност 

Гладка   

Непозволяваща 

залепване и 

задържане на 

отпадъци 

  

Колела 4 въртящи се гумени   
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колела 

Две колела със 

спирачка 
  

Цвят Тъмно зелен   

Изисквания за 

безопасност 

Съответствие със 

стандарт EN 840-

6:2004 

  

Проверка на 

съответствието с 

изискванията 

Чрез методи 

съгласно стандарт 

EN 840-5:2004 

  

Гаранционен 

период 
Минимум 3 години   

 

4. Специализиран сметоизвозващ автомобил с капацитет 16 м3 

Марка:.......................................................................................... 

Модел:.......................................................................................... 

Производител:............................................................................. 

Елемент / 

Система от 
изделието 

Изисквания на 
Възложителя за 
технически 
характеристики 

Предложение 

Технически 
характеристики 

Съответствие с 
изискванията 
(Да/Не/Надвишава) 

Тип 

Специализирано 

товарно трнспортно 

средство 

  

Сметосъбираща 

надстройка 

Стандарт EN 1501-

1:1998+А2:2009 
  

Общ полезен 

обем на 

бункерното тяло 

16 м3 ±1м3   

Материал на 

бункерното тяло 

Високоякостна 

стомана (минимум 

НВ 450) 

  

Корозионно 

устойчива стомана 
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Абразивно устойчива 

стомана 
  

Дебелина на 

стоманата 2,5 - 5 мм 
  

Компактиращо 

устройство за 

отпадъците 

Ножов тип с 

хидравлични 

цилиндри 

  

Хидравлични 

цилиндри, монтирани 

извън приемния кош 

  

Хидравлична 

истема на 

бункерното тяло 

Максимално 

експлоатационно 

налягане 200bar 

  

Защита чрез вентили 

за налягане 
  

Хидравличните 

масла рециркулират 

към резервоара за 

масло 

  

Гумено 

уплътнение 

Между изсипващата 

система и бункера 
  

Гъвкава тръба за 

отливане на 

течности в 

бункерното тяло 

Да   

Задвижване на 

изсипващата 

система 

Хидравлично   

Материал на 

изсипващата 

система 

Високоякостна 

стомана (минимум 

НВ 450) 

  

Корозионно 

устойчива стомана 
  

Абразивно устойчива 

стомана 
  

Ъгъл на отваряне 

на шлюза 
Минимум 80 0   
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Предпазен клапан 

за хидравликата 

на изсипващото 

устройство 

Да   

Управление на 

шлюза 

Разположено извън 

кабината 
  

Продължителност 

на един цикъл на 

изсипване 

Отваряне, изсипване 

и затваряне 

максимум 240 

секунди 

  

Капацитет на 

приемния кош 
Минимум 1,5 м3   

Материал на 

приемния кош 

Високоякостна 

стомана (минимум 

НВ 450) 

  

Корозионно 

устойчива стомана 
  

Абразивно устойчива 

стомана 
  

Отключване и 

заключване на 

коша 

Автоматично при 

затваряне на шлюза 
  

Коефициент на 

компактиране 
Минимум 4:1   

Повдигач на 

контейнери 

Подходящ за 

повдигане и 

изправяне на 

контейнери 110 л 

(БДС 2587:1988) - 

чрез гребен 

  

Подходящ за 

повдигане и 

изправяне на 

контейнери 240 л 

(EN 840-1:2004) - 

чрез гребен 

  

Подходящ за 

повдигане и 
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изправяне на 

контейнери 1100 л 

(EN 840-3:2004) с 

изпъкнал капак - чрез 

шийка за въртене 

Възможност за 

едновременно 

повдигане 

Две кофи 110 л   

Две кофи 240 л   

Един контейнер 1100 

л 
  

Управление на 

повдигача на 

контейнери 

От дясната страна на 

машината 
  

Аварийни бутони 
Червени от двете 

страни 
  

Продължителност 

на един цикъл на 

разтоварване на 

контейнери 

Максимум 40 

секунди според вида 

на контейнера 

  

Полезен товар на 

транспортното 

средство 

Минимум 11 тона   

Общо тегло на 

автомобила GVW 

Приблизително 18 

тона, включително 

надстройката 

  

Задвижване 

Минимум двуосен 

тип (допуска се 

триосен) 

  

Един задвижван мост   

Двойни задни колела   

Междуосово 

разстояние 
Максимум 5 000 мм   

Тип на двигателя Дизелов   

Мощност на 

двигателя 
Минимум 200 к.с.   
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Вредни емисии 

на двигателя 
Минимум EURO 5   

Газоиспускателна 

система 
С горен изход   

Резервоар 

Минимум 180 л   

Подгреваем горивен 

филтър 
  

Обороти на 

двигателя по 

време на 

компактиране 

Максимум 1100 

об/мин 
  

Автоматично 

регулиране на 

оборотите при 

включване на 

хидравличната 

система 

  

Хидравличен 

усилвател на 

кормилната 

система 

Да   

Скоростна кутия Ръчна   

Скорости 

Минимум 5 скорости 

напред 
  

Минимум 1 скорост 

назад 
  

Пълен синхронизатор 

на всички скорости 
  

Задна ос 
Блокаж на 

диференциала 
  

Задвижване на 

механизми на 

надстройката 

В съответствие с 

нуждите на 

надстройката 

  

Спирачна 

система 

Пневматично 

двукръгова спирачна 

система 
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Дискови спирачки на 

предни и задни 

колела 

  

Моторна спирачка   

ABS система   

Паркинг спирачка   

Автоматично 

регулиране на 

спирачното усилие 

  

Осушител на въздуха 

в пневматичната 

система 

  

Електрическа 

система 
24 V   

Акумулатори 
12 V / 110 Ah 

минимум 2 броя 
  

Мощност на 

стартера 
Минимум 4 kW   

Връзки в 

електрическата 

система 

Всички с 

влагозащитени букси 
  

Кабина на водача 

Ляво разположение 

на волана 
  

Минимум 2 + 1 места   

Ергономична 

шофьорска седалка 
  

Триточкови 

предпазни колани 
  

Светлинни 

индикатори, 

сигнализиращи 

работещ механизъм 

  

Светлинен 

индикатор, 

сигнализиращ 

отключен приемен 
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кош 

Централно 

заключване с 

дистанционно 

управление 

  

Електрически 

управляеми стъкла 
  

Панорамни 

огледала 

От двете страни на 

кабината 
  

Тахограф 
1 ден / двама 

шофьори 
  

Ниво на шум 

Максимум 90 dB във 

всички проектни 

експлоатационни 

режими на камиона и 

надстройката 

  

Управление на 

всички функции 

Електрохидравлично 

с бутони 
  

Предупредителни 

лампи 

Минимум 2 въртящи 

се жълти на покрива 
  

Звуков сигнал 

при движение 

назад 

Да   

Осветление на 

работната зона 

отзад 

Най - малко две 

осветителни тела 
  

Воланна конзола 4 посочно подвижна    

Предни фарове 

против мъгла 
Да   

ASR система Да   

Окомплектовка 
Комплект 

инструменти за 

поддръжката, 
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предвидена да се 

извършва извън 

оторизиран сервиз 

Хидравличен крик за 

подмяна на колело 
  

Пълноценно 

резервно колело с 

джанта и гума 

  

Зареждане с всички 

необходими течности 

на всички 

необходими системи 

  

Покритие на 

кабината, 

надстройката и 

външните части 

на шасито 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 2011 комунално 

оранжево 

  

Покритие на 

каросерията 

Антикорозионно 

покритие и боя цвят 

RAL 6024 

транспортно зелено 

  

Гаранционен 

период  

Минимум 3 години 

на надстройката без 

ограничение на 

пробег на 

транспортното 

средство 

  

Минимум 3 години 

на транспортното 

средство без 

ограничение на 

пробег на 

транспортното 

средство 

  

Минимум 10 години 

на антикорозионното 

покритие на шасито, 

кабината и 

надстройката 
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Съгласен съм в случай на повреда, покрита от гаранцията, в гаранционния период на 

доставено изделие - предмет на доставка по настоящата обществена поръчка, и 

невъзможност за отстраняване на тази повреда в срок от 24 часа след уведомяване за 

възникването й, след изтичането на този срок Участникът 

............................................................................. (наименование на участника) незабавно да 

осигури за своя сметка заместващо изделие на повреденото, със сходни параметри и 

функционалност, за периода до отстраняване на повредата и да го достави на 

площадката на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион велико 

Търново. 

Приложения: 

1. ............................... 

2. ……........................ 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 



                
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.” 
 

Европейски съюз 

Европейски фонд за 

регионално развитиe 

  Решения за 

        по-добър живот 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА 

ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ) 

 

ТОМ V - ОБРАЗЦИ 

 

                       Национална                     Проектът е за финансиране от Европейския фонд за                         

              Стратегическа                    регионално развитие и от държавния бюджет на  

           Референтна рамка                Република България чрез Оперативна програма  

       2007-2013                                    “Околна среда 2007-2013 г.“                                                                        

Стр. 175 от 180 

Образец № 18 

 До: Община Велико Търново 
  гр. Велико Търново 5000 

  пл. "Майка България" №2 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на поръчката 

Настоящото предложение е подадено от ………………………………………………..... 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр. ................................................................., 

ул. ............................................. № .........................., 

тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: .........................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № 1 - ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ, КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ И КОНТЕЙНЕР ЗА ВРЕМЕННО 

СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА 

и подписано от ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството му на ………….………..…………………………………….………  
(длъжност) 
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на ………………………………………………..... 
(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

От името на ...................................................................................... (наименование на 

участника) Ви представям Ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № 1 - ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ, КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ И КОНТЕЙНЕР ЗА ВРЕМЕННО 

СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА 

Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование на 

участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни поръчката качествено и в 

съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото предложение. 

Предложената цена за изпълнение на поръчката от Участника 

............................................................................. (наименование на участника) е в размер на: 

…………………………лв (………………………………………………………лева) без ДДС, 

(цифром) (словом) 

 а с включен ДДС е ………………лв (…………………………………..………………………лева) 

 (цифром)  (словом) 

Гарантирам, че предложената от Участника ............................................................................. 

(наименование на участника) цена включва всички необходими разходи и печалба за пълно, 

срочно и качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, включително 

разходи за доставка на изделията - предмет на поръчката, разходи за обучение на 

експлоатационен персонал на Възложителя за работа със съответното изделие, в случай че 

такова се налага съобразно естеството на изделието, разходи за гаранционното обслужване 

на доставените изделия (транспорт, труд, модули, агрегати, резервни части материали, 

консумативи и др.), разходи за мита, данъци, такси, плащания към бюджета и други.. 

Начин на формиране на предложената от Участника 

............................................................................. (наименование на участника) цена: 

Изделие Мярка Количество 
Единична цена 
без ДДС 

[лв. за 1 бр.] 

Стойност без 
ДДС 

[лв.] 

Багер - верижен товарач бр. 1   
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Компактор бр. 1   

Булдозер бр. 1   

Дизелов мотокар – 

повдигач 
бр. 1   

Самодвижеща се 

повдигаща платформа 
бр. 1   

Колесен челен товарач бр. 1   

Комбиниран колесен 

товарач 
бр. 1   

Саморазтоварващ се 

камион (самосвал) 
бр. 1   

Камион, оборудван с кран 

с кука и контейнер 
бр. 1   

Контейнер за отпадъци 20 

м3 
бр. 6   

Контейнер за временно 

съхранение на опасни 

отпадъци от 

домакинствата 

бр. 1   

Обща стойност без ДДС [лв.]  

Потвърждавам, че Участникът ................................................................................. 

(наименование на участника) ще се счита обвързан с настоящото Ценово предложение до 

изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на 

офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат
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 До: Община Велико Търново 
  гр. Велико Търново 5000 

  пл. "Майка България" №2 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на поръчката 

Настоящото предложение е подадено от ………………………………………………..... 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр. ................................................................., 

ул. ............................................. № .........................., 

тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: .........................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № 2 - ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ И ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ 

и подписано от ...................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

в качеството му на ………….………..…………………………………….………  
(длъжност) 

на ………………………………………………..... 
(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

От името на ...................................................................................... (наименование на 

участника) Ви представям Ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас 
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обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА 

МЕХАНИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И КОНТЕЙНЕРИ 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ (ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ)"    

за Обособена позиция № 2 - ДОСТАВКА НА КОНТЕЙНЕРИ И ТРАНСПОРТНА 

ТЕХНИКА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ  

Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование на 

участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни поръчката качествено и в 

съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото предложение. 

Предложената цена за изпълнение на поръчката от Участника 

............................................................................. (наименование на участника) е в размер на: 

…………………………лв (………………………………………………………лева) без ДДС, 

(цифром) (словом) 

 а с включен ДДС е ………………лв (…………………………………..………………………лева) 

 (цифром)  (словом) 

Гарантирам, че предложената от Участника ............................................................................. 

(наименование на участника) цена включва всички необходими разходи и печалба за пълно, 

срочно и качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, включително 

разходи за доставка на изделията - предмет на поръчката, разходи за обучение на 

експлоатационен персонал на Възложителя за работа със съответното изделие, в случай че 

такова се налага съобразно естеството на изделието, разходи за гаранционното обслужване 

на доставените изделия (транспорт, труд, модули, агрегати, резервни части материали, 

консумативи и др.), разходи за мита, данъци, такси, плащания към бюджета и други.. 

Начин на формиране на предложената от Участника 

............................................................................. (наименование на участника) цена: 

Изделие Мярка Количество 
Единична цена 
без ДДС 

[лв. за 1 бр.] 

Стойност без 
ДДС 

[лв.] 

Подвижен контейнер за 

зелени отпадъци с 

вместимост 1100 литра 

бр. 354   

Специализиран 

сметоизвозващ 

автомобил с капацитет 16 

м3 

бр. 2   
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Обща стойност без ДДС [лв.]  

Потвърждавам, че Участникът ................................................................................. 

(наименование на участника) ще се счита обвързан с настоящото Ценово предложение до 

изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на 

офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка. 

Дата: …………………. Подпис: …...................... 

гр............................... (име, длъжност) 

Печат 

 


