
 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ПО ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ  

„ИЗВЪНГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА 

СЛУЖЕБНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН 

ХОЛДИНГ“ ЕАД“ 

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

„Български Енергиен Холдинг“ (БЕХ) 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 КОНКУРСА 

Настоящият конкурс има за цел избор на изпълнител, който да извършва 

извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост 

на БЕХ ЕАД.  

Обхватът на поръчката е подробно описан в Техническа спецификация, приложена към 

настоящата Покана. 

Прогнозната стойност на услугата за една година е  29 900 (двадесет и девет хиляди и 

деветстотин) лева без ДДС или 35 880 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет) 

лева с ДДС. Посочената стойност е и максимално допустимата стойност по договора. 

Срокът на действие на договора е 1  /една / година, считано от датата на подписването му 

или до изчерпване на максимално допустимата стойност в размер на 29 900 (двадесет и 

девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС или 35 880 (тридесет и пет хиляди осемстотин 

и осемдесет) лева с ДДС, в зависимост от това кое от обстоятелствата настъпи първо. 

Мястото на изпълнение на услугите по настоящия конкурс следва да се извършват в 

сервизна база на Изпълнителя. 

3. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1 Икономическо и финансово състояние: Не се изисква доказване на 

икономическо и финансово състояние на участниците.  

3.2. Технически възможности и/или квалификация и други:  

3.2.1 Участникът да притежава разрешение за извършване на периодични технически 

прегледи на ППС, издадено на основание Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодичните 

прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, като контролно – техническият 

пункт е категория II. 



Обстоятелството се доказва със заверено от участника копие от валидно разрешение  

за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС 

(пункт с категория ІІ). 

3.2.2. За последните 3 (три) години, считано до крайната дата за подаване на офертите, 

участникът да има изпълнена успешно минимум една услуга със сходен* предмет. 

Забележка: под „изпълнени” услуги следва да се разбира такива, които независимо от 

датата на възлагането им, са приключили в посочения по-горе период. 

Обстоятелството се доказва със: 

-  Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които 

доказват извършената услуга, съгласно приложен образец (Приложение № 5); 

-  Приложена минимум една референция, от която да е видно, че 

договорът/договорите са изпълнени качествено и в срок. 

4. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

4.1 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 

4.1.1 За провеждане на конкурса Възложителят назначава комисия, като определя 

нейния състав и резервни членове. 

4.1.2 Комисията започва работа след изтичане на крайния срок за подаване оферти и след 

получаване на представените оферти. 

4.1.3 Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и ги проверява за 

съответствие с изискванията на Възложителя, предлага класиране на участниците и 

сключване на договор с класирания на първо място участник или прекратяване на 

процедурата, при наличие на съответните предпоставки за това. 

 

4.2 РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ 

4.2.1 Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий 

„най-ниска цена“. 

Оценката на всички допуснати участници се формира като сбор от получените оценки на 

всеки един от посочените по-долу показатели, като следва: 

1. Стойност на консумативи (Ско) - максимален брой точки – 40. 

По този показател участниците предлагат единична цена за всеки консуматив от 

Техническата спецификация за съответния модел автомобил.  

2. Стойност на оригинални резервни части (Срч) - максимален брой точки – 40. 

По този показател участниците предлагат единична цена за всяка резервна част от 

Техническата спецификация за съответния модел автомобил. 

В цената на всеки посочен консуматив и оригинална резервна част трябва да е калкулиран 

и трудът по смяната им. 

3. Стойност на предложената търговка отстъпка върху цената на вложените 

оригинални резервни части – (Сотс) - максимален брой точки – 10. 

                                                      
* Под услуги със сходен предмет следва да се разбира извършване на извънгаранционно сервизно обслужване 

и ремонт на ППС, в това число извършване на леки, средни и тежки ремонти, смяна на резервни части и 

консумативи; 



По този показател участниците посочват предлаганата от тях търговка отстъпка (в 

проценти) върху цената на вложените оригинални резервни части. Търговката 

отстъпка следва да бъде една и съща за всеки модел автомобил и всяка от посочените 

резервни части. 

4. Стойност на извършен годишен технически преглед на едно ППС (Сгтп) - 

максимален брой точки – 10. 

 

По този показател участниците посочват цената на годишния технически преглед на 

един лек автомобил. 

Начин на изчисляване на оценките по отделните показатели: 

1. Оценката на показателя Ско за всеки участник се извършва по формулата 

Ско = Цmin /Цi x 40 

където: 

Цmin – офертата с най-ниската обща стойност на консумативите, предложена от 

участник; 

Цi – оценяваната оферта  

2. Оценката на показателя Срч за всеки участник се извършва по формулата 

Срч = Цmin /Цi x 40 

където: 

Цmin – офертата с най-ниската обща стойност на резервните части, предложена от 

участник; 

Цi – оценяваната оферта; 

3. Оценката на показателя Сотс за всеки участник се извършва по формулата 

Сотс = Оi /Оmax x 10 

където: 

Оmах – най-високата предложена търговска отстъпка; 

Оi – оценяваната търговска отстъпка; 

 

Стойността на показателя по т. 4 (Сгтп) се получава от средно претеглените 

единични цени на ГТП за автомобил с до 5+1 места и с над 5+1 места при тежести 

както следва: 

Автомобили с до 5+1 места Автомобили с над 5+1 места 

0,775 0,225 

 

4. Оценката на показателя Сгтп за всеки участник се извършва по формулата 

Сгтп = Цmin /Цi x 10 

където: 

Цmin – офертата с най-ниската предложена среднопретеглена стойност за годишен 

технически преглед на автомобил от участник; 



Цi – конкретната оферта; 

 

Комплексна оценка – максимален брой точки – 100 

Комплексната оценка (КО) за всяка оферта ще се изчислява по следната формула: 

  КО = Ско + Срч + Сотс + Сгтп 

 

На първо място се класира офертата, получила най-голям брой точки. При равенство в 

комплексната оценка на двама или повече участници, на първо място се класира 

участникът, получил най-висока оценка по показателя Ско. 

 

4.3 ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

4.3.1 Възложителят сключва договор за възлагане на поръчката (при съобразяване с 

приложения към настоящата покана образец) с участника, определен за 

изпълнител. 

4.3.2 Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят 

солидарна отговорност за изпълнение на договора. 

4.3.3 Участникът, определен за изпълнител, трябва да отговаря на изискванията и 

ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за 

възлагане на поръчка. 

4.3.4 При подписване на договора за възлагане на поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документите по т. 3, букви, „а“ и „в“ от 

Декларацията за липса на обстоятелства (Приложение № 3). 

4.3.5 Възложителят не сключва договор за възлагане на поръчка, ако участникът, 

определен за изпълнител, не представи документите по т. 4.3.4 по – горе от 

настоящата покана. В този случай Възложителят може да сключи договор с 

класирания на второ място участник или да прекрати процедурата. 

 

5     УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

5.1      ОБЩИ УКАЗАНИЯ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ.  

5.1.1 Участник в настоящия конкурс може да бъде всяко българско и/или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, което отговаря на предварително обявените 

условия. 

5.1.2 Всеки от Участниците в конкурса се представлява от лицето, което го представлява 

по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.  

5.1.3 Възложителят отстранява от участие в конкурса Участник, за когото са налице 

обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства – приложение 

към поканата. 



5.1.4 Всеки Участник в конкурса има право да представи само една оферта. Срокът за 

валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 60 (шестдесет) календарни 

дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

5.1.5 Срок за подаване на оферти за участие в конкурса по оферти е до 17:00 часа на 

седмия  работен ден от публикуване на Поканата за участие на сайта на „Български 

Енергиен Холдинг“ ЕАД (денят на публикуване не се брои). До изтичането на срока 

за подаване на офертите всеки участник в конкурса може да промени, допълни или 

оттегли офертата си. 

5.1.6 Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по поканата за 

участие до 14:00 часа на петия работен ден след публикуване на Поканата (денят 

на публикуване не се брои). Всички въпроси следва да се изпращат по и-мейл до 

vzhelyazkova@bgenh.com , факс: 02 925 0401 или адрес: София 1000, ул. „Веслец” 

№ 16. 

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

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

участие. 

5.1.8 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 процедурата. 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 получаване 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. 

5.1.9 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. 

5.1.10 Пликът съдържа документите, отнасящи се до критериите за подбор на 

участниците, документите посочени в т. 5.2.2 от Поканата Техническо 

предложение и приложенията към него. Ценовата оферта се представя в отделен 

запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото 

предложение на участника, поставен в плика с офертата.  

5.1.11 При приемане на офертата в деловодството на БЕХ ЕАД, върху плика се отбелязват 

поредния номер, датата и часът на получаването. 

5.1.12 Не се допуска до участие оферта, която: 

- е постъпила в незапечатан и/или в прозрачен плик; 

- е постъпила с нарушена цялост; 
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- е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти. 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на 

законовите изисквания и изискванията, посочени в тази покана. 

Възложителят не приема и връща незабавно оферти, които са представени след изтичане 

на крайния срок и/или са в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост. 

5.1.13 От участие в процедурата ще бъдат отстранени участници: 

- чиято оферта е непълна или не отговаря на предварително поставените условия в 

тази покана; 

- не е представен някой от документите, предварително посочени в документацията 

или изискани допълнително от възложителя; 

- за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса 

на обстоятелства – приложение към поканата. 

- с когото възложителят има прекратен договор, поради виновно неизпълнение от 

страна на участника. 

Не се допуска вариантност на офертите. 

5.1.14 Условия за прекратяване на конкурса – Възложителят прекратява конкурса, 

когато: 

- не са подадени оферти; 

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя 

условия; 

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя 

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

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна на обстоятелствата, включително при невъзможност да се 

осигури финансиране за изпълнение на поръчката по причини, които 

Възложителят не е могъл на предвиди; 

- участникът, определен за изпълнител, не представи някой от изискуемите 

документи или 

- класираните на първо и второ място участници откажат да сключат договор; 

- установи нарушения при стартирането и провеждането на процедурата, които 

не могат да бъдат отстранени. 

- са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които 

биха променили кръга на заинтересованите лица. 

5.1.15 Възложителят обявява прекратяването на конкурса на официалната си 

интернет страница. 

5.1.16 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 с ДДС 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: 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 

 BG96UNCR76301003466519 

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, като в нареждането за плащане задължително 

следва да бъде записано: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на 

служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 

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

изтичане на срока на договора, съдържаща реквизитите съгласно приложения в 

документацията образец. 

 

5.2 УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

5.2.1 Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и 

да бъдат оформени по приложените в Поканата за участие в конкурс по оферти образци. 

Условията в образците от документацията за участие са задължителни за Участниците и 

не могат да бъдат променяни от тях.  

5.2.2 Всяка оферта трябва да съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, 

съгласно приложен образец (оригинал). 

2. Административни сведения за участника 

3. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица 

с нестопанска цел, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 

копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверени 

от участника копия). 

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, участниците – юридически 

лица или еднолични търговци представят и удостоверение за актуално състояние, 

издадено през последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата. 

Чуждестранните юридически лица представят в официален превод на български 

език съответните еквивалентни документи на съдебен или административен орган 

в държавата, в която са установени. 

4. Декларация за липса на обстоятелства, съгласно приложения към поканата образец 

(оригинал). 

5. Копие от разрешение  за извършване на периодични технически прегледи на ППС, 

издадено на основание Наредба № Н-32/16.12.2011г. за периодични прегледи за 

проверка на техническата изправност на ППС, като контролно – техническият 

пункт е категория ІІ. 

6. Списък на изпълнените услуги, съгласно приложен образец 



7. Пълномощно, в случай че офертата не е подписана от управляващия и 

представляващ участника. 

8. Оферта съгласно приложен образец (оригинал). 

9. Техническо предложение съгласно приложен образец (оригинал) и приложенията 

към него, вписани в образеца. 

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение съгласно приложен образец (оригинал). 

Забележки: 

1. Участникът следва да отговаря на условията на Възложителя, посочени в настоящата 

покана за целия период на изпълнение на договора.  

2. Когато участник в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 4 се 

представя в официален превод на български език, а останалите документи, които са 

на чужд език се представят в превод на български език. 

3. Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и 

представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. В случай, че офертата 

не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му 

регистрация, следва да се представи нотариално заверено пълномощно на лицето, 

което представлява участника в процедурата, което да съдържа всички данни на 

лицата (упълномощен и упълномощител) и от което да е видно, че упълномощеното 

лице има права да подписва офертата и да представлява участника. 

4. Договор за обединение – в оригинал или заверено копие в случай, че участникът е 

обединение. 

5. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, лицето, 

представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в 

обединението. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник 

в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за 

обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението. 

6. Предложените цени трябва да бъдат в български лева, без ДДС и да включват всички 

дейности по изпълнение на предмета на процедурата. 

7. Начин на плащане – по банков път, до 15 /петнадесет/ работни дни, след представяне 

на следните документи: 

-   оригинална фактура за дължима сума; 

- приемно-предавателен протокол с опис на доставените и вложени артикули и 

количества, и извършените операции; 



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

за извършване на извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни 

автомобили собственост на БЕХ ЕАД; 

 

I. Дейности 

1. Диагностика и ремонт на ходовата част, спирачна система и кормилната уредба; 

1.1 Диагностика и ремонт на съединител, скоростна кутия и диференциал;  

1.2 Диагностика и ремонт на ел. инсталацията;  

1.3 Диагностика и ремонт на двигател;  

1.4 Подмяна на ауспухови тръби и гърнета; 

1.5 Всички останали необходими дейности по обслужването и поддържането на 

автомобилите.  

2. Подмяна на консумативи/принадлежности – масла, филтри, антифриз, спирачна 

течност, акумулаторни батерии и др.; 

3. Цялостна организация за изпълнение на „Извънгаранционно сервизно обслужване и 

ремонт на служебни автомобили собственост на БЕХ ЕАД”. 

4. Извършване на следните операции: 

4.1 Безплатни периодични технически прегледи на автомобилите за установяване 

състоянието на основните им възли и системи, осигуряващи безопасността на движението 

(спирачна, кормилна и осветителна системи, ходова част (окачване на преден и заден 

мост), проверка състоянието на климатичните системи на автомобилите, технико-

икономически консултации във връзка с настъпили застрахователни събития по 

автомобилите собственост на Възложителя, проверка и подготовка за експлоатация на 

автомобилите през есенно-зимните и пролетно-летните периоди; 

4.2 Цялостна диагностика на МПС; 

4.3 Техническо обслужване и ремонт на двигателя, съединителя, скоростната кутия, 

ръчна спирачка, карданно предаване; 

4.4 Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, 

спирачна система, окачване на автомобила; 

4.5 Техническо обслужване и ремонт на преден мост, кормилно управление, заден мост, 

спирачна система, окачване на автомобила; 

4.6 Техническо обслужване и ремонт на системата на електрооборудване на автомобила, 

горивната система; 

4.7 Техническо обслужване и ремонт на ходовата част на автомобила и регулиране на 

преден мост; 

4.8 Текущ ремонт – извършват се при необходимост; 

4.9 Проверка заредеността на акумулаторните батерии – извършва се при периодично 

техническо обслужване и необходимост; 

4.10 Проверка и зареждане на климатични системи – извършва се при периодично 

техническо обслужване за подготовка на служебните МПС за експлоатация в пролетно-

летния период и при необходимост; 

5. Извършване на контрол на качеството на цялостното изпълнение на поръчката на 

възложителя, свързана със сервизното обслужване, поддръжката и ремонта на служебни 

автомобили собственост на БЕХ ЕАД. 



6. Цялостното изпълнение на дейностите по предмета на пopъчката, следва да се 

извършва в универсални сервизи на избрания Изпълнител. Вложените и монтирани 

резервни части, материали, консумативи и принадлежности да бъдат нови, оригинални и 

неупотребявани, съответстващи на марката и модела на МПС, като ги фактурира по цени, 

посочени в офертата.  

7. Извършване на качествено и експедитивно сервизното обслужване и ремонт на МПС 

на възложителя, а именно: 

7.1 за леки ремонти (основни и спомагателни агрегати, при които не се налага демонтаж 

на агрегати): до 2 /два/ работни дни от момента на заявяване на ремонта; 

7.2 за средно тежки ремонти (при които не се налага демонтаж на основни агрегати): до 

5 /пет/ работни дни от момента на заявяване на ремонта; 

7.3 за тежки ремонти (при които се налага демонтаж на основни агрегати): до10/десет/ 

работни дни от момента на заявяване на ремонта. 

8. Изпълнителят следва да извършва за своя сметка отстраняването на повредите, 

възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт 

или на вложените резервни части, както и транспортирането на служебни МПС до сервиза, 

ако е необходимо. 

9. Прием на служебните МПС на Възложителя с предимство – приемане в сервиза до 1 

(един) час след заявка за извършване на техническо обслужване/текущ ремонт;  

10. Охрана на служебните МПС, изчакващи доставка на части и извършване на текущ 

ремонт. 

11. Поемане на гаранционна отговорност по отношение на извършените ремонти не по-

малка от 12 месеца, а по отношение на вложените резервни части – не по-малко от 

гаранцията на производителя.  

 

 

II. Списък на служебните извънгаранционни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД: 

 

 

1 Фолксваген Пасат 1.8  TSI, 2009 г., рег. 

номер СА7580 НТ 

WVWZZZ3CZ9P035774 

2 Фолксваген Пасат 1.8  TSI, 2009 г., рег. 

номер СА7568 НТ 

WVWZZZ3CZ9P034595 

3 Фолксваген Пасат 1.8  TSI, 2009 г., рег. 

номер СА7571 НТ 

WVWZZZ3CZ9P035176 

4 Фолксваген Пасат 2.0  TDI, 2009 г., рег. 

номер СА7578 НТ 

WVWZZZ3CZ9P028914 

5 Фолксваген Туарег 3.0  TDI, 2009 г., рег. 

номер СА7836 НТ 

WVGZZZ7LZ9D014778 

6 Фолксваген Файтон  3.0 TDI, 2008 г. с 

рег. номер СА 4589ХМ 

WVWZZZ3DZ88005719 

7 Фолксваген Мултиван 2.0 TDI с рег. 

номер СА4052 ТК 

WV2ZZZ7HZDH051530 

8 Фолксваген Туарег 3.0 TDi, 2014 г., рег. 

номер СА6099 ХМ 

WVGZZZ7PZED029390 

9 Фолксваген Туарег 3.0 TDi, 2014 г., рег. 

номер СА6123 ХМ 

WVGZZZ7PZED029005 

10 Фолксваген Туарег 4.2 TDi, 2014 г., рег. 

номер СА7538 ХМ 

WVGZZZ7PZED030258 



11 Фолксваген Туарег 3.0 TDi, 2018 г., рег. 

номер СТ 8021 РА 

WVGZZZ7PZJD015374 

12 Волво S60, D3 2014 г., рег. номер 

СА7738 ХК 

YV1FS31A0E2308698 

13 Волво S60, D3 2014 г., рег. номер 

СА7740 ХК 

YV1FS31A0E2307456 

14 Волво S60, D3 2014 г., рег. номер 

СА2489 ХР 

YV1FS31A0E2308728 

 

 

 

III. Обем 

 

№ Резервни части 

1 Маслена помпа 

2 Водна помпа 

3 Ангренажен ремък 

4 Термостат 

5 Динамо 

6 Запалителни свещи 

7 Клапани 

8 Каре кардан 

9 Предни амортисьори 

10 Задни амортисьори 

11 Предна главина 

12 Лагер предна главина 

13 Задна главина  

14 Лагер задна главина 

15 Кормилна щанга 

16 Стартер 

17 Спирачни дискове 

18 Предни накладки 

19 Задни накладки 

20 Спирачни цилиндри 

21 Шарнирен болт 

22 Полуоска 

23 Съединител комплект 

24 Смяна втулка(тампон)носач 

25 Маншон каре 

26 Предни спирачни апарати 

25 Реглаж преден мост 

26 Кормилен накрайник 

27 Дюза дизел 

28 Бензинова помпа 

 

 

 

№ Консумативи 

1 Двигателно масло 



2 Масло скоростна кутия 

3 Антифриз 

4 Спирачна течност 

5 Течност чистачки 

6 Маслен филтър 

7 Въздушен филтър 

8 Горивен филтър 

9 Филтър купе 

10 Зареждане на климатична инсталация 

11 Акумулатор 

 

 

№ Годишен технически преглед /ГТП/ за съответната марка автомобил 

1 Фолксваген Пасат 1.8 TSI, 2009 г. 

2 Фолксваген Пасат 2.0 TDI, 2009 г. 

3 Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2009 г. 

4 Фолксваген Мултиван 2.0 TDI, 2012 г. 

5 Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2014 г. 

6 Фолксваген Туарег 4.2  TDI, 2014 г. 

7 Фолксваген Туарег 3.0 TDI, 2018 г. 

8 Фолксваген Файтон 3.0 TDI, 2008 г. 

9 Волво S60, D3, 2014 г. 

 

 

Забележки: 

* Възложителят заплаща по банков път на участника направените от него разходи по 

сервизно обслужване и ремонт за предходния месец, до 15 (петнадесет) дни след 

получаване на съответната фактура и приемно-предавателен протокол с опис на 

доставените и вложени артикули и количества, и извършените операции. 

 

** Участниците следва да подадат оферта за целия обем на процедурата. В случай че 

не е посочена цена по дадена позиция, офертата няма да бъде оценявана. 

 

*** Възложителят си запазва правото, по време на действието на договора, да възлага 

допълнителни дейности по техническото обслужване на автомобилите. Цените за 

съответните дейности се определят на база ценовата листа на Изпълнителя, при 

използване на предложената търговска отстъпка за резервни части, при съгласуване 

от страна на Възложителя. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Образец  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 
за участие в конкурс по оферти с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и 

ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“ 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящата оферта е подадена от  

 

наименование на участника 

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:  

трите имена 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 

/име, длъжност/ 

 

 

[дата]     ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Образец  

 
Списък на документите, съдържащи се в офертата: 

 

№ Съдържание 

Вид и к-во 

на 

документите 

(оригинал или 

заверено 

копие; бр.) 

 
Посочват се съдържащите се в офертата документи 

съобразно тяхната поредност. 

 

 

1.   

... 
 

 

... 
  

Плик „Предлагана цена” 

1. Ценово предложение.  

 

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

                                                                             

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

                                                                                  (име и фамилия) 

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

                                                                          (длъжност на представляващия участника) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Образец  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса 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 конкурс по оферти с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и 

ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М†, ЧЕ: 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 

159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 

321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  

2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпления, аналогични на тези по т. 

1, в друга държава членка или трета страна. 

3. Представляваното от мен дружество: 

а) не е в производство по несъстоятелност или е обявено в несъстоятелност, или 

сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон или е  преустановило дейността си ; 

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

националните закони и подзаконови актове;  

в) няма парични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

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

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани с  с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако размерът на 

неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата 

на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 

000 лева. 

                                                      

† Основанията по т. 1 и 2 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 

лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е 

вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

В посочените случаи, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен 

или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1 и 2 се отнасят 

и за това физическо лице. 

По отношение на обстоятелства по т. 1 и 2, основанията се прилагат пет години от влизането в сила на 

присъдата, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието. 

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. 



г) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен. 

 

4. Не съм свързано лице‡ по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителната разпоредба на   Закона 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД и/или с член/членовете на Съвета на директорите на 

БЕХ ЕАД. 

 

5. 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) 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

                                                      
‡ "Cвързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 

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

степен включително, 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. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Образец  

ДО 

„Български Енергиен Холдинг“ 

ЕАД 

гр. София 1000 

ул. Веслец № 16 

 

 

О Ф Е Р Т А 

за участие в конкурс по оферти с предмет: 

„Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, 

собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“ 

 

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 документацията за участие в обявения от Вас конкурс по 

оферти 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”.  

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор – приложение към поканата 

за участие в процедурата. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора 

изцяло в съответствие с проекта, в установения срок. 

 



С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти 

са валидни за срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за 

подаване на оферти. 

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

представим: 

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от максимално 

допустимата стойност с ДДС на договора в една от следните форми: 

- парична сума внесена по банковата сметка на „Български Енергиен Холдинг“ 

ЕАД: 

Банка:  

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК     

IBAN: BG96UNCR76301003466519 

В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за 

изпълнение по договор с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и 

ремонт на служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен 

Холдинг“ ЕАД   

- банкова гаранция със срок на валидност, съгласно указаното в договора.  

2. Документи от съответните компетентни органи, удостоверяващи липсата на 

обстоятелствата, посочени в Декларацията за липса на обстоятелства. 

До подписването на договор тази оферта, заедно с Вашата писмена покана за възлагане 

на договор, ще формират обвързващо споразумение помежду ни. 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме документите съгласно 

приложения списък. 

 
Приложения: 

 

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

                                                                             

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

                                                                   (име и фамилия) 

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

                                                        (длъжност на представляващия участника) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
Образец 

 

 

СПИСЪК 

 

на изпълнени услуги със сходен предмет  

за участие в процедура с предмет „Извънгаранционно сервизно обслужване и 

ремонт на служебни автомобили, собственост на БЕХ ЕАД”. 

 

 

 

[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]  

 

 

 

 

Възложител Предмет  Срок на 

изпълнение 

(от /до) 

Стойност в лв., 

без ДДС 

    

    

    

 
Приложения4: 

 

Дата…………………..    Подпис и печат………………… 

 

Забележка: Към списъка се прилагат препоръки за добро изпълнение. 

 

                                                      
4 Документи, които доказват извършената услуга 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
Образец  

 

 

ДО 

„Български Енергиен Холдинг“ 

ЕАД 

гр. София 1000 

ул. Веслец № 16 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс по оферти с предмет: 

„Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, 

собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“ 

[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 конкурс по оферти 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: 

1. Разполагаме с необходимото техническото оборудване, машини и други 

съоръжения за изпълнение на дейностите предмет на процедурата (описани в 

Техническата спецификация, приложена към настоящата покана) 

 

2. Разполагаме със сервизна база, в която ще изпълняваме дейностите по предмета 

на поръчката.  

 

3. При извършване на ремонт на посочените ППС ще влагаме само оригинални, нови 

и неупотребявани резервни части и консумативи. 

 

4. Сервизното обслужване и ремонт на ППС, предмет на настоящата процедура, ще 

се извършват съгласно предписанията на производителя за съответната марка. 



 

За изпълнение на поръчката с горецитирания предмет предлагаме още следното5: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Декларираме, че срокът на валидност на нашето техническо предложение е 60 

(шестдесет) календарни 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)  

                                                      
5 Участникът описва в свободен текст предложението си. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
Образец  

ДО 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 

гр. София 1000 

Ул. „Веслец” № 16 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в конкурс с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни автомобили, собственост на 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“ 

 
              От  [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 изискванията за участие в конкурс по оферти с горепосочения предмет сме съгласни с поставените от Вас условия и ги 

приемаме без възражения. 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

1. Цена на предложените консумативи:( цена за единица в лева без ДДС) 



№ Консумативи Мярка 

Фолксваген 

Пасат 1.8 

TSI, 2009 г. 

Фолксваген 

Пасат 2.0 

TDI, 2009 г. 

Фолксваген 

Туарег 3.0 

TDI, 2009 г. 

Фолксваген 

Туарег 3.0 

TDI, 2014 г. 

 

Фолксваген 

Туарег 4.2 

TDI, 2014 г 

 

Фолксваген 

Туарег 3.0 

TDI, 2018 г 

Фолксваген 

Мултиван 

2.0 TDI, 

2012 г. 

Фолксваген 

Файтон 

3.0 TDI 

2008 г 

Волво S60 

D3, 2014 г.. 

1 Двигателно масло л          

2 

Масло скоростна 

кутия л     

  

 

 

 

3 Антифриз л          

4 Спирачна течност л          

5 Течност чистачки л          

6 Маслен филтър бр.          

7 Въздушен филтър бр.          

8 Горивен филтър бр.          

9 Филтър купе бр.          

10 
Зареждане на 

климатик бр.     
  

 
 

 

11 Акумулатор бр.          

 

2. Цена на оригиналните резервни части 

№ Резервни части Мярка 

Фолксваген 

Пасат 1.8 

TSI, 2009 г. 

Фолксваген 

Пасат 2.0 

TDI, 2009 г. 

Фолксваген 

Туарег 3.0 

TDI, 2009 г. 

Фолксваген 

Туарег 3.0 

TDI, 2014 г 

 

Фолксваген 

Туарег 4.2 

TDI, 2014 г 

 

Фолксваген 

Туарег 3.0 

TDI, 2018 г 

 

Фолксваген 

Файтон  

3.0 TDI  

     2008 г 

Фолксваген 

Мултиван 

2.0 TDI, 

2012 г. 

Волво S60 D3, 

2014 г.. 

1 Маслена помпа бр.          

2 Водна помпа бр.          

3 Ангренажен ремък бр.          

4 Термостат бр.          

5 Динамо бр.          

6 Запалителни свещи 

компле

кт     

   

  

7 Клапани 

компле

кт     

   

  

8 Каре кардан бр.          

9 Предни амортисьори бр.          

10 Задни амортисьори бр.          

11 Предна главина бр.          

12 Лагер предна главина бр.          



13 Задна главина  бр.          

14 Лагер задна главина бр.          

15 Кормилна щанга бр.          

16 Стартер бр.          

17 Спирачни дискове бр.          

18 Предни накладки бр.          

19 Задни накладки бр.          

20 Спирачни цилиндри бр.          

21 Шарнирен болт бр.          

 

22 Полуоска бр.     

   

  

23 Съединител комплект бр.     
   

  

24 
Смяна 
втулка(тампон)носач бр.     

   
  

25 

Маншон каре 

 бр.     

   

  

26 
Предни спирачни 
апарати бр.     

   
  

25 Реглаж преден мост бр.          

26 Кормилен накрайник бр.          

27 Дюза дизел бр.          

28 Бензинова помпа бр.          

          Обща цена           

 

3. Стойност на предложената търговка отстъпка върху цената на вложените оригинални резервни части. 

..........................................%............................................................................ /изписва се с думи и цифри/ 

 

4. Цена на извършен годишен технически преглед на едно ППС: 

 

№ Годишен технически преглед /ГТП/ 
Цена, лв.без 

ДДС за 1 МПС

1 Автомобили с до 5+1 места

2 Автомобили с над 5+1  места



 

 

Предложената цена е обвързваща за срокът на пълно изпълнение на всички дейности по предмета на процедурата и включва всички разходи 

във връзка с нейното изпълнение. 

Плащането на цената за изпълнение на договора ще се извършва при условията на документацията за участие, съответно 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 стойността на труда, транспортните и командировъчни разходи, разходите за помощни средства, както и всякакви други 

необходими разходи, са включени в цената за изпълнение на поръчката. 

 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената 

от нас цена. 

 

Настоящата оферта е валидна 60 (шестдесет) дни от крайния срок на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас до сключването 

на договора. 

 

Забележка: 

* В ценовата си оферта, участникът следва да посочи цена за всяка резервна част и/или консуматив, в която да е калкулиран и трудът 

по смяната им. 

 

 

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

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

                                                                   (име и фамилия) 

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

                                                        (длъжност на представляващия участника) 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
Проект 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

№………………/……………..г. 

 

за възлагане на поръчка с предмет: 

„Извършване на извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на служебни 

автомобили собственост на БЕХ ЕАД 

 

Днес, ............... ……… г., в гр. София, между: 

 

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД, със седалище и адрес на 

управление гр. София, ул. Веслец 16, с ЕИК № 831373560 представлявано от Иван 

Андреев - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

 

           „....................”, със седалище и адрес на управление ........................., ЕИК, 

представлявано от ..................– .................., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,   

          

След проведен конкурс по оферти по реда на Политиката за доставка на стоки, 

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

този договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извършва „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на 

служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД“, съгласно 

параметрите и условията по Техническата спецификация - Приложение № 1 към 

настоящия договор и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 

3, неразделна част от настоящия договор. 



(2) В обхвата на предмета по настоящия Договор попадат и инцидентно възникнали и 

непредвидени в Техническата спецификация - Приложение № 1, обслужващи и/или 

ремонтни дейности.  

(3)  За краткост предметът на настоящия договор се нарича УСЛУГИ. 

(4) Автомобилите обект на УСЛУГИТЕ по настоящия договор са индивидуализирани в 

Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор,  по марка, модел 

и държавен регистрационен номер. 

(5) Изпълнителят се задължава да извършва извънгаранционно сервизно обслужване и 

ремонт на всички служебни автомобили, собственост на „Български Енергиен Холдинг“ 

ЕАД, включително и такива, непосочени в Техническата спецификация - Приложение № 

1 към настоящия договор.  

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2.   (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя УСЛУГИТЕ по настоящия договор срещу 

заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цени, съгласно Ценово предложение - Приложение 

№ 2 към настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща УСЛУГИТЕ по настоящия договор и извършените 

непредвидени обслужващи и/или ремонтни дейности и вложените консумативи, 

материали и резервни части, до 15 (петнадесет) работни дни след издаване на оригинална 

фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол 

съдържащ подробен опис на извършените обслужващи и/или ремонтни дейности и 

вложените консумативи, материали и резервни части и предоставяне на надлежно 

оформена и заверена съпровождаща документация (гаранционна карта, сервизна книжка 

и др.). Плащането се извършва чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със 

следните реквизити:  

Банка-.............................;  

BIC-…………………..;  

IBAN-…….........................................…………………..    

 

(3) При необходимост от използването на резервни части, консумативи и материали, 

които не са включени в Приложение № 2 - Ценово предложение, стойността им 

предварително се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След получаване на одобрение от 

Възложителя, Изпълнителят удостоверява с фактура – оригинал извършения разход 



(4) При необходимост от извършване на обслужващи и ремонтни дейности извън 

посочените в Приложение № 2 - Ценово предложение, стойността им предварително се 

съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След получаване на одобрение от Възложителя, 

Изпълнителят удостоверява  с фактура - оригинал и подробна количествено-стойностна 

сметка извършения разход. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл. 3. (1) Срокът на действие на договора е 1 /една / година, считано от датата на 

подписването му или до изчерпване на максимално допустимата стойност в размер на 

29 900 (двадесет и девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС или 35 880 (тридесет и пет 

хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС,  в зависимост от това кое от обстоятелствата 

настъпи първо. 

(2) Мястото на изпълнение на договора е в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

  

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на задълженията по него в размер на 5 % (пет процента) от максималната 

допустима обща стойност на договора в размер на 35 880 (тридесет и пет хиляди 

осемстотин и осемдесет) лева с ДДС, под една от следните форми: 

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

със срок на валидност до 30 дни след изтичане на срока по чл. 3, ал. 1 или 

- парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК     

IBAN: BG96UNCR76301003466519 

 

(2) При точно и пълно изпълнение на задълженията по договора гаранцията за 

изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни 

след изтичане на срока по чл. 3, ал. 1, след уреждането на всички финансови претенции 

между страните и след писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на 

некачествено, непълно или лошо изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои 

гаранцията до максималния й размер. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията до максималния й размер и в случаите 

на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при неуредени взаимоотношения при 

прекратяване на договора. 



(4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 

(5) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по 

нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за 

изпълнение на целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(6) В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, 

освобождаването й се извършва чрез предаване оригинала на документа за учредяването 

й, а в случай че е под формата на парична сума – чрез превеждане по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва качествено, в срок и съгласно 

изискванията, установени от производителя УСЛУГИТЕ по настоящия договор, както 

и всички възникнали непланувани обслужващи и ремонтни дейности по автомобилите, 

непосочени в Техническата спецификация - Приложение № 1. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при извършването на УСЛУГИТЕ по настоящия 

договор, както и всички възникнали  непланувани обслужващи и ремонтни дейности по 

автомобилите,  непосочени в Техническата  спецификация - Приложение № 1, да 

използва и влага само нови и оригинални резервни части, консумативи и материали. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва УСЛУГИТЕ по настоящия договор 

и/или отстраняване на възникнали повреди в срок до 10 (десет) календарни дни, считано 

от датата на приемане на автомобила в сервизната база. Когато срокът е недостатъчен 

и/или е необходима доставка на резервни части, материали и консумативи, които не са 

налични, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за оптималния срок 

за извършване на услугата. Така посоченият по-дълъг срок се утвърждава писмено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез оторизираното по настоящия договор лице. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички повреди или 

щети, нанесени при извършване на УСЛУГИТЕ по настоящия договор върху 

автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графика за 

извършване на диагностика на автомобилите посочени в Приложение № 1 – Техническа 

спецификация. 



Чл.  7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и води сервизна книжка за всеки от автомобилите 

посочен в Приложение № 1 - Техническа спецификация. 

Чл. 8. При всяко извършване на обслужваща или ремонтна дейност СТРАНИТЕ 

подписват приемо-предавателен протокол, в който се посочват вида на извършените 

дейности, вида и количеството на вложените резервни части, консумативи и материали. 

Чл. 9.  (1) Гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените обслужващи 

и ремонтни дейности е не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, а за вложените резервни 

части, консумативи и материали не по-малко от гаранцията давана от съответните 

производители. 

(2) Сроковете на гаранционната отговорност по ал. 1 започва да тече от подписването на 

двустранен приемо-предавателен протокол по чл. 2, ал. 2 от Договора, за всеки отделен 

случай (ремонт и/или обслужване). 

(3) При неправилна експлоатация, опити за ремонт или намеса, извършена от 

неоторизирани лица в сроковете на гаранционната отговорност по ал. 1, същата отпада и 

последващите ремонтни и/или обслужващи дейности, както и влагането на нови 

резервни части, консумативи и материали са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 10. При закупуване от сервиз или търговски обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на нови 

автомобилни гуми, масла, филтри, антифриз и други консумативи, същият извършва 

безплатно тяхната смяна (монтаж/демонтаж). 

 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за извършването на 

УСЛУГИТЕ по настоящия договор, както и всички възникнали непланувани 

обслужващи и ремонтни дейности по автомобилите, непосочени в Техническата 

спецификация - Приложение № 1, в сроковете и при условията на настоящия договор. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на приоритетно обслужване и ремонт в сервизната 

база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

Чл. 13. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки стадий на 

изпълнение на настоящия договор, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



(2) В случай че бъде открит дефект в извършените ремонтни и обслужващи дейности, 

същите се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок, като разходите по 

отстраняването и всички настъпили междувременно вредни последици са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи никакво плащане. 

 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в сроковете и при 

условията на настоящия договор, всички извършени УСЛУГИ, както и всички 

възникнали не планувани обслужващи и ремонтни дейности по автомобилите, извън 

посочените в Техническата спецификация - Приложение № 1. 

 

VІI. САНКЦИИ  

 

Чл. 15. (1) При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на някое 

от задълженията си по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 10 % от стойността на неизпълненото задължение в зависимост от 

степента на неизпълнението.  

(2) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им в двоен размер, 

както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.  

(3) При забава в изпълнението или заплащането на УСЛУГИТЕ по настоящия договор, 

както и на непредвидени в Техническа спецификация  - Приложение № 1, обслужващи 

и/или ремонтни дейности по автомобилите, неизправната страна дължи на изправната за 

всеки ден просрочие неустойка в размер на 2 % от общата стойност на конкретните 

УСЛУГИ, респективно не предвидени ремонти и/или обслужване, по отношение на 

които неизправната страна е допуснала да изпадне в забава.  

(4) Максималният размер на неустойката по ал. 3 не може да надхвърля 20 %. 

(5) Изплащането на неустойки по ал. 1 и ал. 3 не лишава изправната страна по Договора 

от правото да търси на общо основание обезщетение за вреди и пропуснати ползи. 

 

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 16. Договорът се прекратява: 

1.  с изтичане срока на действието му или до изчерпване на максимално допустимата 

стойност в размер на 29 900 (двадесет и девет  хиляди и деветстотин ) лева, без ДДС 



или 35 880 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС в зависимост 

от това кое от обстоятелствата настъпи първо.; 

2.  с едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3.  при неизпълнение на задължение по договора – с едномесечно писмено предизвестие 

от изправната до неизправната страна 

4.  едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай че бъде открито 

производство по несъстоятелност или ликвидация по отношение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5.  едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, при системно неизпълнение на 

задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.  по взаимно съгласие изразено в писмена форма. 

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 17. СТРАНИТЕ определят свои представители при оперативното изпълнение на 

дейностите по настоящия договор както следва: 

За Възложителя: 

име: Велина Желязкова длъжност: ръководител отдел „Административни дейности“ 

телефон: 029263874; 0885 503 233  

факс: 029250401 

e-mail: vzhelyazkova@bgenh.com , адрес: гр. София 1000, ул. „Веселец“ № 16 

За Изпълнителя: 

име: ................................. 

длъжност: .......................................... 

телефон: ........................................... 

факс: .................................. 

e-mail: .................................. 

адрес: гр. София ............................................... 

 

Чл. 18. За всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или 

във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 

действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 

както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското търговско 

и гражданско право, като страните се стремят към постигане на съгласие чрез 

mailto:vzhelyazkova@bgenh.com


извънсъдебни способи. В случай на непостигане на съгласие страните ще уреждат 

отношенията си по съдебен ред. 

 

Чл. 19. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от представители 

на двете страни. 

 

Чл. 20. (1) СТРАНИТЕ приемат като неразделна част от настоящия договор 

Приложение № 1 - Техническа спецификация, Приложение № 2 - Ценово предложение  

и приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Приложенията към договора, се смятат за взаимно изясняващи се, а в случай на 

неяснота или разминаване, превес имат условията на договора.  

Настоящият договор, заедно с приложенията към него, се състави и подписа в 2 

еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

ИВАН АНДРЕЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР        ………………………….. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
Примерен Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор 

 

ДО 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 

гр. София 1000 

ул. Веслец № 16 

 

 Известени сме, че нашият Клиент,        (наименование и адрес на 

участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, е класиран на    

място в конкурс по оферти с предмет:        

   (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената поръчка. 

 Също така сме информирани, че в съответствие с условията на конкурса при 

подписването на Договора за възлагането на поръчката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

представи на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, банкова 

гаранция за изпълнение открита във Ваша полза поръчка, за сумата в размер на  5 % 

от общата стойност на поръчката, а именно      (словом:   

     ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие 

с договорените условия. 

 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес 

на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим 

всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на която не надвишава   (словом: 

     ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено 

поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде 

изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение 

от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било 

изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че 

подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за 

отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на 

посочения по-горе адрес. 

 Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване. 

 Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане на 

гаранционния срок за дейностите по договора, до която дата какъвто и да е иск по нея 

трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, 

независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 

 Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

  

                                                                               Подпис и печат,  
                                                                                      (БАНКА) 
 

Всичките текстове в образеца са примерни. Определеният за изпълнител участник може да представи и банкова 

гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на 

възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен! 


