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ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ  

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ФАБРИЧНО НОВ АВТОМОБИЛ, ТИП SUV, СЪС 

ЗАДВИЖВАНЕ 4Х4, ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ 

ЕАД, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА ПЕРИОД ОТ 2 ГОДИНИ“ 

 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД не е възложител по смисъла на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП). Редът и условията, при които ще бъде определен 

изпълнител на поръчката, са установени съгласно Политиката за доставка на стоки, 

изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

 

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Обхватът на поръчката включва доставка, при условията на оперативен лизинг за срок от 

2 (две) години на 1 (един) брой фабрично нов автомобил, тип SUV, със задвижване 4х4, 

за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.  

3.  ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 30 000 (тридесет 

хиляди) лева без ДДС за срока на договора – 2 (две) години. 

4. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Постъпилите оферти се разглеждат и класират по критерий „най-ниска цена”, за 

изпълнение на предмета на поръчката, съгласно ценовото предложение на участниците.  

5. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката с участника, определен за 

изпълнител. 

6. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

6.1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.  

6.1.1. Участник може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, което отговаря на предварително обявените условия. 

6.1.2. Всеки от Участниците се представлява от лицето, което го представлява по закон 

или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.  

6.1.3. Срокът за валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 60 (шестдесет) 

дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

6.1.4. Срок за подаване на оферти за участие е до 17:00 часа на петия работен ден от 

публикуване на Поканата на сайта на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на 
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публикуване не се брои). До изтичането на срока за подаване на офертите всеки 

участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. 

6.1.5. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по поканата до 

14:00 часа на третия работен ден след публикуване на Поканата (денят на публикуване 

не се брои). Всички въпроси следва да се изпращат по и-мейл до carinfo@bgenh.com, 

факс: 02 925 0401 или адрес: София 1000, ул. „Веслец” № 16. 

6.1.6. Възложителят публикува на своята интернет страница www.bgenh.com 

разясненията до 17:30 ч. на четвъртия работен ден след публикуване на Поканата. 

6.1.7. Всички разходи, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на 

участника. Участниците не могат да имат претенции за направените от тях разходи, 

независимо от изхода на поръчката. В случай че участникът изпраща офертата чрез 

поща, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, 

че да обезпечи нейното поучаване на посочения от Възложителя адрес в срока, 

определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 

адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя 

съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 

пощенски клон, или други подобни. 

6.1.8. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от 

участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: „Оферта“ и да бъдат 

посочени наименование на поръчката, име на участника, адрес за кореспонденция, 

телефон, факс и и-мейл адрес. 

6.1.9. При приемане на офертата в деловодството на БЕХ ЕАД, върху плика се 

отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването. 

6.1.10. При подписване на договор Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на 

договора в размер на сума, равняваща се на 5% (пет процента) от максимално 

допустимата стойност на договора, която служи за обезпечаване на изпълнението на 

задълженията на Изпълнителя, под една от следните форми: 

- парична сума за внесен паричен депозит по банковата сметка на „Български 

Енергиен Холдинг“ ЕАД: 

IBAN: BG96UNCR76301003466519 

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, като в нареждането за плащане задължително 

следва да бъде записано: „Гаранция за изпълнение на договор с предмет: 

„Осигуряване на фабрично нов автомобил, тип SUV, със задвижване 4х4, за 

нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, при условията на оперативен 

лизинг за период от 2 години ”. 

- банкова гаранция в оригинал, със срок на валидност минимум 30 дни 

след изтичане на срока по договора. 

mailto:carinfo@bgenh.com
http://www.bgenh.com/
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ФАБРИЧНО НОВ АВТОМОБИЛ, ТИП SUV, СЪС 

ЗАДВИЖВАНЕ 4Х4, ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД, 

ПРИ УСЛОВИЯТА НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА ПЕРИОД ОТ 2 ГОДИНИ“ 

 

Купе: Тип „SUV”, 5 врати, 4+1 места 

Дължина (без теглич): мин.  4600 

Широчина (без огледала): мин. 1800 мм 

Обем на багажника: мин. 500 л 

Отопление, вентилация  

Климатизация – минимум двузонов климатроник 

Предни и задни електрически стъкла 

Въздушни възглавници за водача и пътника до водача 

Странични въздушни възглавници 

Лети алуминиеви джанти  

Сензор за дъжд 

Автоматично включване на светлините / дневни светлини  

GSM подготовка с Bluetooth 

Странични електрически огледала с подгряване, електрическо 

регулиране и електрическо сгъване 

Помощна система при паркиране – парктроник отпред и отзад 

Навигационна система с карти за Европа 

Аудио система с вградени тон колони 

Подгряване на предните седалки 

Ксенонови / led предни светлини 

Круиз контрол 

Двигател: Работен обем: мин. 1900 см³ 

Мощност: мин.110 kW 

Максимален въртящ момент: мин 340 Nm 

Вид гориво: дизел 

Вид горивна система: Комън рейл 

Брой цилиндри: 4 

Брой клапани: 16 

Разход на гориво за 100 км пробег комбинирано:  

Мах. 7,0/100км 

Катализатор на отработилите газове 

Екологични показатели: мин. 6 ЕURO 

Start-stop система за двигателя 

Ходова част: Колесна формула : 4х4 

Скоростна кутия: Автоматична 

Вид спирачна система: хидравлична 

Сервоусилвател на спирачките 

Междуосие: не по-малко от 2700 мм 
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Просвет: мин.190 мм 

Усилвател на кормилната уредба 

Антиблокираща спирачна система + спирачен асистент 

Система за разпределение на спирачното усилие или подобна 

Тракшън контрол или подобна система 

Електронна стабилизираща програма или подобна 

Система за следене налягането в гумите или подобна 

Система за задържане на автомобила при потегляне при 

наклон 

Окомплектация на 

автомобилите с 

инструкции: 

Инструкция за експлоатация за водача 

Документация за  техническо обслужване и ремонти –

предписани от завода производител, сервизна книжка  с печат 

на доставчика и дата на гаранция 

Ръководство за периодични технически прегледи 

Oбщи изисквания: Гаранционен срок не по-малко от 4 (четири) години 

 

Автомобилът да е снабден с безплатна пътна помощ на територията на ЕС за две  

години при гаранционни проблеми. 

 

Автомобилът трябва да притежава сертификат за съответствие съгласно Директива 

2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за 

създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, 

както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива 

превозни средства, издаден от производителя на автомобилите, удостоверяващ, че същите 

отговарят на всички регулаторни актове по времето на тяхното производство. 

 

Автомобилът трябва да е новопроизведен, с дата на производство не повече от една година 

от датата на предоставяне на оперативния лизинг. 

 

При изпълнение на услугата, Изпълнителят е длъжен: 

1. Да осигури регистрация на МПС, съгласно изискванията на Закона за движение по 

пътищата и Наредба М1-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от 

движение и пускане в движение, временно отнемане прекратяване и възстановяване 

на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и 

реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. 

2. В случай че дадено МПС бъде заменено, изминатите от заместващото километри се 

добавят към изминатите километри на основното МПС. 

  

Всяко МПС следва да се приема за техническо обслужване /ТО/ и/или технически ремонт 

/ТР/ в рамките на 24 часа от възникване на конкретната необходимост. 

Изпълнителят следва да: 

1. осигури за своя сметка денонощна пътна помощ за репатриране на предоставените 

МПС при гаранционна повреда на автомобила. Репатрирането се извършва до 

посочен от изпълнителя сервиз. 
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2. заплаща за своя сметка всички дължими данъци свързани с експлоатацията на 

предоставените МПС, съгласно нормативната база в Р. България. 

 

Документи, които изпълнителят следва да представи при предаване на автомобила: 

1. Документ удостоверяващ, платен годишен данък МПС; 

2. Документ удостоверяващ преминат периодичен технически преглед МПС; 

3. Документ, указващ гаранционните условия; 

4. Инструкция за експлоатация на български език; 

5. Паспорт или друг документ на производителя, съдържащ техническите данни и 

характеристики /Сервизна книжка/; 

6. Приемо - предавателен протокол. 

 

Участниците следва да предлагат услугата „заместващ автомобил“ от същата марка и клас 

в случай на неизправност или при отстраняване на щети от ПТП на лизинговия 

автомобил.  

Участниците трябва да разполагат с оторизирани сервизи за извършване на сервизно 

обслужване на предлаганите автомобили най-малко на територията на следните градове: 

София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора. Обстоятелството се доказва с прилагане на 

копие от документа, с който участникът е оторизиран от производителя на автомобила да 

извършва сервизната дейност и поддръжката му.  

Автомобилът да е снабден с безплатна пътна помощ на територията на ЕС за две  години 

(при гаранционни проблеми). 

Възложителят е предвидил пробегът на автомобила да не надвишава 60 000 км. за целия 

период на договора.  

Срок за предаване на автомобила – не повече от 60 (шестдесет) дни след подписване на 

договора. 

 

 


