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ПОКАНА 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД /БЕХ ЕАД/ Ви кани да подадете оферта за 

участие в процедура на пряко договаряне с предмет „Закупуване и доставка на 

инверторни климатици необходими за подпомагане на пострадали семейства от 

природното бедствие в община Карлово от 2 септември 2022 г.“ 

 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД не е Възложител по смисъла на ЗОП. 

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

„Закупуване и доставка на инверторни климатици необходими за подпомагане на 

пострадали семейства от природното бедствие в община Карлово от 2 септември 

2022 г.“. 

 
II. КОЛИЧЕСТВО НА ПОРЪЧКАТА: 

 

 12 000 BTU -212 броя. 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:  

Срокът за изпълнение на доставката е до 30 календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. Срокът за гаранционната поддръжка в рамките на 

гаранционния срок е минимум 24 (двадесет и четири месеца), считано от датата на 

подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на климатиците. 

 

IV. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

Община Карлово, гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ 1. 

 

V. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА:  

Техническата спецификация (Приложение №3) към Поканата за участие, включва 

всички характеристики на предмета на поръчката, като са посочени минимални 

изисквания и параметри за климатиците. 

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва 

да бъде отбелязана следната информация: 

• име и адрес на Възложителя; 

• име, адрес, телефон и факс, електронен адрес на участника; 

• следното обозначение: „Закупуване и доставка на инверторни 

климатици необходими за подпомагане на пострадали семейства от 

природното бедствие в община Карлово от 2 септември 2022 г.“ 
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Подадената оферта трябва да съдържа: 

1. Административни сведения за участника (по образец Приложение №1). 

2. Пълномощно на лицето, подписващо заявлението (оригинал) – представя се, 

когато заявлението (както и други документи) не са подписани от 

представляващия/те участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично 

упълномощен негов представител – когато е приложимо. 

3. Декларация за отсъствие на обстоятелства (по образец Приложение №2). 

4. Оферта (по образец Приложение №4).  

5. Техническо предложение (по образец Приложение №5), в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 

6. Отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: 

 име на участника; 

 означение: „Предлагана цена“; 

Посоченият плик съдържа ценовото предложение на участника (по образец 

Приложение №6). 

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

Възложителя, в т.ч. с определения минимален срок на валидност на офертите. 

При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, а във входящ 

регистър се отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на 

офертата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното 

участие на участника в процедурата. 

Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки. 

Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод на 

български език. 

 

VI.      СРОКОВЕ: 

1. Срок за подаване на оферти – до 17:00ч. на 16.12.2022г.  

2. Срок за валидност на офертите – минимум 30 (тридесет) работни дни. 

 

VII. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  
Критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“. 

Оценяват се само оферти, които отговарят на законовите изисквания и на условията, 

посочени в тази покана. 

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред. 

За изпълнител на поръчката, се определя класирания на първо място участник, 

предложил най-ниска обща цена за изпълнение без включен ДДС. 

 

VIII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ:      

Разяснения по процедурата могат да бъдат получени по електронна поща. Всички 

въпроси следва да се изпращат на електронен адрес: tenders@bgenh.com 

Всички разяснения ще бъдат предоставени на участниците в електронен формат до два 

работни дни преди крайния срок за подаване на оферти. 

 

IX.  ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР: 
Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник. Договорът 

включва условията и изискванията, заложени в настоящата покана и офертата на 

участника определен за изпълнител, като тези условия не подлежат на изменение след 

сключване на договора. 

 

 

mailto:tenders@bgenh.com
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Възложителят си запазва правото да прекрати процедурата и да не подпише 

договор, без това да води до каквито и да било финансови последствия за 

Възложителя. В горепосочения случай, Възложителят не може да бъде подведен 

под отговорност за претърпени вреди или пропуснати ползи. 

 

Неразделна част от настоящата Покана са следните приложения: 
 

Приложение № 1 Административни сведения за участника 

Приложение № 2 Декларация за отсъствие на обстоятелства 

Приложение № 3 Техническа спецификация  

Приложение № 4 Образец на Оферта 

Приложение № 5 Образец на Техническо предложение  

Приложение № 6 Образец на Ценова оферта 
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Приложение № 1 

Образец 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

за участие в пряко договаряне с предмет „Закупуване и доставка на инверторни 

климатици необходими за подпомагане на пострадали семейства от природното 

бедствие в община Карлово от 2 септември 2022 г.“ 

 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящото заявление е подадено от  

 

 

наименование на дружеството 

регистр. с решение от ... / на ...  

по ф.дело № .../ ...г.,  

с адрес на управление:  

ЕИК  

Ид № по ДДС  

банкова сметка IBAN  

банков код  

обслужваща банка  

и подписана от:  

                                                   име, презиме, фамилия и ЕГН 

в качеството му на:  

                                           длъжност 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап. 

2. Телефон  

3. Факс  

4. e-mail  

5. интернет адрес  

6. Лице за контакт  

 

 

 

 

Дата: .................................    Подпис и печат: 

....................................... 
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Приложение № 2 

Образец 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за отсъствие на обстоятелства 

 

Долуподписаният/ната 

_______________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочва се заеманата  длъжност) на ____________________________ (посочва се 

фирмата на участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и 

адрес на управление: 

_________________________________________________________________________, 

 

участник в пряко договаряне с предмет „Закупуване и доставка на инверторни 

климатици необходими за подпомагане на пострадали семейства от природното 

бедствие в община Карлово от 2 септември 2022 г.“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М1, ЧЕ: 

 

I. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (реабилитиран/а съм) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

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

кодекс; 

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

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

 

II. Представляваният от мен участник: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове; 

в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 

г) няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, или е допуснато разсрочване или 

отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 

                                                 
1 Когато участниците са юридически лица, изискването по т. I и т. II се прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество – всеки съдружник, освен ако в дружествения договор не е предвидено 

управлението и представителството да се осъществяват от друго лице; 

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност – управителите; 

4. при еднолично дружество с ограничена отговорност – управителя, едноличен собственик на капитала, 

ако той управлява и представлява дружеството лично; 

5. при акционерно дружество – изпълнителните членове на УС, СД – овластени да представляват 

дружеството, или всички членове на УС, СД – ако няма овластени членове; 

6. при командитно дружество с акции – изпълнителните членове на СД; 

7. във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника. 

Обстоятелствата по т. 4 и по т. 5 се декларират от членовете на управителните и контролните 

органи на ЮЛ, включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и 

търговските пълномощници. 



Страница 6 от 12 

социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен. 

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

 

III. Не съм свързано лице2 по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество  с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация; 

 

IV. За мен лично и представляваното от мен юридическо лице не са налице 

обстоятелствата по чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

 

 

…......…………….г.  Декларатор: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат)  

                                                 
2 „Свързани лица“ съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 

права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен 

включително; за целите на производството за отнемане на незаконно придобитото имущество за 

свързано лице се счита и бивш съпруг, бракът с когото е прекратен до 5 години преди началото на 

проверката на Комисията, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична 

длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни 

съмнения в неговата безпристрастност и обективност. 
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Приложение №3 

Образец 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 4 

Образец 

Вид Инвертор 

За помещения (кв.м.) от 20 до 30 кв.м. 

Енергиен клас охлаждане от А до Aᐩᐩᐩ 

Енергиен клас отопление от А до Aᐩᐩᐩ 

Мощност BTU 12 000 BTU 

Отдавана мощност (охлаждане) (kW) от 0.80 до 4.50 

Отдавана мощност (отопление) (kW) от 0.80 до 5.50 

Консумирана мощност (охлаждане) (kW) от 0.70 до 1.00 

Консумирана мощност (отопление) (kW) от 0.80 до 1.40 

Захранващо напрежение (V) 220 - 240 

Работен диапазон при охлаждане (°С) -10 до + 40 

Работен диапазон при отопление (°С) -15 до + 20 

Хладилен агент R32 

Стандартна гаранция мин. 24 месеца 

Срок за доставка 30 календарни дни 
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ДО 

„Български Енергиен Холдинг“ 

ЕАД 

гр. София 1000 

ул. Веслец № 16 

 

 

 

 

О Ф Е Р Т А 

за участие в пряко договаряне с предмет „Закупуване и доставка на инверторни 

климатици необходими за подпомагане на пострадали семейства от природното 

бедствие в община Карлово от 2 септември 2022 г.“ 

 

 

От   ...........................................................................................................................,  

                                         (наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................,  

                                                                                             (улица, град, община) 

..................................................................................................................................,  

представлявано от ............... ................................................................................., 

                                                           (име/длъжност) 

телефон, факс, email, лице за контакти ................................................................ 

..................................................................................................................................., 

адрес за съобщения .............................................................................................., 

ЕИК (БУЛСТАТ).......................................,   

 

           Разплащателна сметка:                                       

BIC:................................................;                     

IBAN: ........ ..................;                     

банка:.............................................;                    

град/клон/офис:.............................. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме с поканата за участие в процедура на пряко договаряне с 

горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както следва: 

Предлаганото от нас техническо предложение за цялостното изпълнение на поръчката 

е представено съобразно изготвения образец към Поканата за участие, с надпис 

„Техническо предложение”. 

 

Предлаганото от нас ценово предложение за цялостното изпълнение на поръчката е 

представено в отделен запечатан непрозрачен плик № 2 с надпис „Предлагана цена”.  

 

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор изцяло в съответствие с 

условията и изискванията, заложени в настоящата покана и офертата ни, в установения 

срок. 
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С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от ….. (минимум 30 работни дни) работни дни, считано 

от крайния срок за подаване на оферти. 

 

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви 

представим документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата 

на обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства. 

 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите съгласно 

приложения списък. 

 

 

 

Приложения: 

 

 

 

 

 

Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 

                                                                             

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

                                                                   (име и фамилия) 

                                                          

 

 

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

                                (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение №5 

Образец 
 

 

 

ДО 

„Български Енергиен Холдинг“ 

ЕАД 

гр. София 1000 

ул. Веслец № 16 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за участие в пряко договаряне с предмет „Закупуване и доставка на инверторни 

климатици необходими за подпомагане на пострадали семейства от природното 

бедствие в община Карлово от 2 септември 2022 г.“  

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

[наименование на участника], 

 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в 

[…] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес 

на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

банкова сметка: […] 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество] 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с поканата за участие в пряко договаряне с горепосочения предмет, 

представяме Ви нашето техническо предложение за участие, както следва: 

 

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническата спецификация и 

изискванията към изпълнението. 

 

Декларираме, че: 

 

Предлаганите от нас инверторни климатици отговарят напълно на изискванията на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация към поръчката.  

Декларираме, че ще предоставим сервиз за извършване на сервизно и гаранционно 

обслужване на предлаганите инверторни климатици. 

 

За изпълнение на поръчката с горецитирания предмет предлагаме още следното3: 

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

. 

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

. 

                                                 
3 Участникът описва в свободен текст предложението си. 
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....................................................................................................................................................

. 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

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

. 

Декларираме, че срокът на валидност на нашето техническо предложение е …. 

(минимум 30 работни дни) работни дни, считано от крайния срок за подаване на 

оферти. 

 

 

Като неразделна част от настоящото техническо приложение прилагаме следните 

документи: 

         

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 

                                                                

        

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

                                                                                            

(име и фамилия) 
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Приложение №6 

Образец 

 

ДО 

„Български Енергиен Холдинг“ 

ЕАД 

гр. София 1000 

Ул. „Веслец” № 16 

 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за участие в пряко договаряне с предмет „Закупуване и доставка на инверторни 

климатици необходими за подпомагане на пострадали семейства от природното 

бедствие в община Карлово от 2 септември 2022 г.“ 

 

От  .................................................................................................................... 
                                                     (наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с изискванията за участие в пряко договаряне с горепосочения 

предмет, сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:  

 

Общата цена за изпълнение на поръчката за закупуване и доставка на 212 (двеста и 

дванадесет) броя инверторни климатици, необходими за подпомагане на 

пострадали семейства от природното бедствие в община Карлово от 2 септември 

2022 г., е:  

……………..................................... /цифром и словом/ лева без ДДС.  

 

Предложената цена е окончателна за целия срок на договора и не подлежи на 

увеличение, като включва всички разходи по изпълнение на поръчката.  

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на 

договора за възлагане поръчка.  

 

Забележка: При констатирано разминаване между посочените с цифри и изписаните 

с думи стойности, за вярно се приема изписаното с думи. 

 

Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от Възложителя. 

 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 

грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 

 

Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на 

изпълнение на поръчката. 

 

 

Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 

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

                                                                   (име и фамилия) 

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

                                                        (длъжност на представляващия участника) 


