СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Обща част
1. Предназначение на документацията за участие в процедурата за възлагане на
обществена поръчка чрез открита процедура.
2. Предмет на обществената поръчка. Технически изисквания.
3. Такса за получаване на документацията за участие в откритата процедура.
4. Предлагана цена.
5. Гаранции.
ІІ. Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.
1. Изисквания към участниците.
2. Срок и място за изпълнение на поръчката.
3. Представяне на офертите.
ІІІ. Изисквания при изготвяне и предаване на офертите.
1. Съдържание на офертите.
2. Други изисквания към документите на участниците.
3. Подаване на документите и подредба. Начин и срок за представяне на офертите. Срок
на валидност на офертите.
ІV. Процедура по разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
1. Разглеждане на офертите.
2. Критерий за оценка на офертите и начин на определяне на тежестта им в
комплексната оценка на офертите. Методика за оценка.
3. Класиране на офертите.
V. Утвърждаване на печелившия участник и сключване на договор.
VІ. Приложения с №№ 1 до 14 вкл
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І. ОБЩА ЧАСТ:
1.
Предназначение на документацията за участие в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура.
Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на
потенциалните участници да се запознаят с предмета на поръчката, условията за участие,
изисквания към участниците и процедурата по провеждането й.
2. Предмет на обществената поръчка.
Предмет на процедурата е: „„Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг
на:

1.Позиция №1 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил, с технически параметри – съгласно
техническите изисквания на възложителя по приложени технически характеристики с висока
проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4” и открито товарно отделение, с възможност за
ползване на данъчен кредит.
2.Позиция №2 - 1 (Един брой) неупотребяван автомобил , с технически параметри –
съгласно техническите изисквания на възложителя, по приложена техническа характеристика, с
висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4” за нуждите на Централно управление и
Териториалните поделения на „Североизточно държавно предприятие” ДП Шумен, съгласно
Решение №27 от 18.11.2015г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие”,
ДП Шумен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
Предметът на обществената поръчка и целта е да се избере най-подходящият вид
автомобил, съгласно посочените технически изисквания.

3.Технически изисквания – техническо задание

Предлаганите автомобили от съответните позиции следва да притежава следните
технически параметри:

1.Позиция №1 .
І.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОИТО
СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛА ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА
ПОЗИЦИЯ №
1.Двигател - работен обем: от 2500 до 3000 см3 ; дизелов, 16 клапана, 2 разпределителни вала, 4 цилиндров,
редови – задължително изискване
2.Горивна система – директно впръскване комънрейл или еквивалентно
3.Скоростна кутия: 5 степенна автоматична – задължително изискване
4.Максимална мощност: до 175 к. с. вкл.
5.Макс.въртящ момент: до 360 Nm вкл.
6.Ускорение 0-100 км/ч.: до 12,0 сек., вкл.
7.Разход на гориво-комбиниран: до 8,7 л/100км вкл. ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
8.Гориво: Дизел – задължително изискване
9.Ниво на вредни емисии: до 230 гр/км – задължително изискване
10.Екологична норма: Евро 5 – задължително изискване
11.Дължина на товарното пространство: до 1550 мм. вкл
12.Широчина на товарното пространство: до 1550 мм. вкл
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13.Междуосово разстояние: до 3100 мм. вкл.
14.Просвет: до 220 мм. Вкл.
15.Радиус на обр.завой: до 6,2 м вкл.
16.Брой врати: 4 бр.
17.Брой места: 5 бр.
18.Резервоар: до 80 л. вкл.
19.Четири двигателни колела (4х4)
20. Три режима на задвижване, избираеми чрез отделен 4х4 лост - механично
22. Задвижване на четирите колела - 4х4 бързи (H4)
23.Задвижване на четирите колела - 4х4 бавни (L4).
24.Блокиране на задния диференциал чрез бутон на таблото
25.Автоматично включващ/изключващ се преден диференциал при превключване от 4х2 към 4х4 и обратно
26.ABS, Вентилирани предни дискови и задни барабанни спирачки
27.Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила
28.Разпределение на спирачното усилие и Спирачен асистент
29.Активен контрол на сцеплението на четирите колела чрез системата TRC
30.Брой въздушни възглавници – минимум 6 бр.
31.Деформационно устойчиво купе с усилвания във вратите
32.Носеща рама
33.Предна енерго-абсорбираща броня
34.Имобилайзер
35.Волан с регулиране по височина
36.Аудио система
37.Kлиматична система
38.Сервоусилване на волана
39.Централно заключване с дистанционно управление
40.Предни ел.стъкла
41.Ел. регулируеми странични огледала за обратно виждане
42.Отопление на задното стъкло
43.Отваряне на капачката на резервоара от мястото на шофьора
44.Жабка за предмети със заключване
45.Халогенни рефлекторни фарове
46.Светлини за мъгла
47.Джанти и гуми размер: 265/ 65R 17
48.Алуминиеви джанти
49.Пълноразмерна резервна гума
50.Алармена система
51.Гумени стелки
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52.Eлектроуправляеми предни и задни прозорци - за водача автоматично
53.Централно заключване с дистанционно в ключа на автомобила
54.Аудиосистема , CD плейър, Радио, USB
55.Отопляемо задно стъкло
56.Задна камера за подпомагане на паркирането с визуализация на дисплей
57.Фарове за мъгла и предна броня в цвета на купето
58.Странични степенки
ПРИ УСТАНОВЕНИ СЪОТВЕСТВИЯ ПО 58-ТЕ ТОЧКИ , КОМИСИЯТА ПРИЕМА ЗА 100%
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВСЯКО
УСТАНОВЕНО НЕСЪОТВЕСТВИЕ ПО ДАДЕНА ТОЧКА СЕ ЯВЯВА
1,72 %-но
НЕСЪОТВЕТСТВИЕ.(установяване съответствието на даден параметър се извършва чрез сравнение
на заявените параметри на техническата оферта, представения каталога на производителя за
предлагания автомобил, по друг начин - технически характеристики публикувани в интернет сайта на
производител)
За етапа на отваряне на ценовите оферти и класация ще се допускат офертите на онези
участници, които покриват не по-малко от 90% (52 бр.) от техническите параметри на възложителя по
предварително обявената от него техническа оферта
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА
ЗА
ПОЗИЦИЯ №1
С ОГЛЕД ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО:

т.1.- Двигател - работен обем: от 2500 см3 до 3000 см3 ; дизелов, 16 клапана, 2 разпределителни
вала, 4 цилиндров, редови

т.3. - Скоростна кутия: 5 степенна автоматична

т.8. - Гориво: Дизел

т.9 - ЕМИСИЯ СО2 НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ ДО 230
Г/КМ ВКЛ. ПРИ ПРОБЕГ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ
№3А, КЪМ ЧЛ.26А ОТ ЗОП

т.10 - ЕКОЛОГИЧНА НОРМА - ЕВРО 5 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО,
В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪОТВЕТНИЯ УЧАСТНИК НЕ ПРЕДСТАВИ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ЗА
АВТОМОБИЛ ОТГОВАРЯЩ ПО ТЕЗИ ПЕТ ПАРАМЕТЪР, ОФЕРТАТА НА СЪЩИЯ СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ
ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ИЗПЪЛНЯВА НА 90%
ОСТАНАЛИТЕ ДРУГИ КРИТЕРИИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПОЗИЦИЯ №1
ІІ.1. Съответния кандидат посочва срока на доставка в календарни дни считано от датата на подписване на
договора. ЗАБЕЛЕЖКА: МАКСИМАЛНИЯ СРОК НА ДОСТАВКА КОЙТО ЩЕ СЕ ОТЦЕНЯВА ОТ
КОМИСИЯТА Е НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 15(ПЕТНАДЕСЕТ) КАЛЕНДАРННИ ДНИ ОТ ДАТАТА НА
ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪС СРОК НА ДОСТАВКА
НЕОБЯВЕНИ В КАЛЕНДАРНИ ДНИ, ИЛИ СЪС СРОК ПО-ДЪЛЪГ ОТ 15(ПЕТНАДЕСЕТ)
КАЛЕНДАРНИ ДНИ НЯМА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ, КАТО СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ
УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИИТЕ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА (КЛАСАЦИЯ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ И
ОКОНЧАТЕЛНА КЛАСАЦИЯ НА ОФЕРТИТЕ)
УКАЗАНИЕ: За срок на доставка се приема срока посочен от изпълнителя, в който същият се задължава
и следва да представи на възложителя съответният автомобил, готов за експлоатация, вкл. с регистрация на МПС
в КАТ , сключени ГО и „Автокаско“
ІІ.2.Техническото предложение на изпълнителя трябва да съдържа:
- Техническите характеристики на автомобила по посочените в т.І параметри по образеца на техническата
оферта към документацията
- КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЛЕЯ съгласно предлаганата марка и модел автомобил,
- Документи удостоверяващи изпълнението на изискванията за наличие на оторизирани сервизи на
предлаганата (оферираната) марка автомобили на територията на Р. България, за бърза реакция и навременна
намеса на специалист
ІІІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОЗИЦИЯ №1:
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ІІІ.1.ГАРАНЦИЯ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 6 (шест) години, или НЕ ПО-МАЛКО ОТ 200 000 (двеста
хиляди) километра - което събитие настъпи първо.
ІІІ.2.Гаранция срещу перфорация от корозия – не по-малко от 6 години на купето и 3 години за
товарното отделение
ЗАБЕЛЕЖКА: В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪОТВЕТНИЯ УЧАСТНИК НЕ ПРЕДСТАВИ ТЕХНИЧЕСКА
ОФЕРТА ЗА АВТОМОБИЛ ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЗА
ПРЕДЛАГАНАТА ГАРАНЦИЯ , ОФЕРТАТА НА СЪЩИЯ СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ ПО-НАТАТЪШНО
УЧАСТИЕ,
НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ИЗПЪЛНЯВА ОСТАНАЛИТЕ ДРУГИ
КРИТЕРИИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ІV.ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ПОЗИЦИЯ №1
ІV.1.В изпълнение на изискването за оценка на техническото предложения съответния кандидат
доказва наличието на оторизирани сервизи на територията на Р. България, за бърза реакция и
навременна намеса на специалист на предлаганата марка автомобил:
ІV.2.Срок на валидност на офертата: минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния
срок за подаване на офертата.

2.Позиция №2 .
2.І.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА КОИТО
СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛА ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА
ПОЗИЦИЯ №2
І.МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ-ДВИГАТЕЛ, ГОРИВНА УРЕДБА,ОКАЧВАНЕ,
СПИРАЧКИ И ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ ПО КАТАЛОГ НА ПОРИЗВОДИТЕЛЯ

1.Двигател - работен обем: до 2300 см3, дизелов, 16 клапана, 4 цилиндров, редови- - задължително
изискване
2.Горивна система – директно впръскване, комънрейл
3.Скоростна кутия: 6 степенна автоматична - задължително изискване
4.Максимална мощност: до 150 к. с.
5.Максимална скорост: до 185 км/ч
6.Макс.въртящ момент: до 350 Nm
7.Ускорение 0-100 км/ч.: до 10,0 сек.
8.Разход на гориво-комбиниран: до 6,8 л/100км
9.Гориво: Дизел - задължително изискване
10.Ниво на вредни емисии: до 180 гр/км - задължително изискване
11.Екологична норма: Евро 5- задължително изискване
12.Дължина: до 4600 мм.
13.Широчина: до 1900 мм.
14.Междуосово разстояние: до 2700 мм.
15.Брой врати: 5 бр.
16.Брой места: 5 бр.
17.Резервоар: до 60 л.
18.Автоматично задвижване на четирите колела
19.Система за управление на динамичната устойчивост
20.Система за контрол на сцеплението с електронно регулиране на оборотите на двигателя
21.Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие и спирачен
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асистент
22.Система за контрол на сцеплението (TRC) с автоматична блокировка на буксуващите колела,
преразпределяне на предаването на въртящия момент
23.Блокировка на централния диференциал
24.Система за подпомагане на потеглянето по наклон
25.Предно, независимо окачване
26.Задно, независимо окачване с двойни носачи
27.Електрическо сервоуправление на волана с променливо усилие
28.Вентилирани предни дискови и задни дискове спирачки
29.Брой въздушни възглавници – минимум 7 бр.
30.Конструкция и брони, абсорбиращи енергията при удар
31.Интегрирани във вратите греди срещу страничен удар и усилена средна странична колона
32.Предни седалки със система за намаляване на възможността от травми при камшичен удар и Активни
подглавници

33.Имобилайзер
34.Волан с регулиране по височина
35.Мултиинформационен дисплей в инструменталното табло (часовник, външна температура, средна
скорост, разход на гориво)
36.Аудиосистема с 6 високоговорителя, CD, FM / AM тунер, MP3 / WMA и управление от волана:
- Bluetooth® свързаност с мобилни телефони (за разговори със свободни ръце)
- Вграден в таблото CD-плейър с един слот
- USB и аудио входове за свързване на iPod® и други преносими аудио устройства
37.Задна камера за подпомагане на паркирането с визуализация

38.Двузонова, електронна, автоматична климатична система
39.Централно заключване с дистанционно управление
40.Предни и задни електрически стъкла
41.Ел. регулируеми странични огледала с вградени мигачи
42.Електрическо прибиране на страничните огледала
43.Фарове за мъгла
44.Автоматични предни чистачки
45.Автоматични фарове
46.Отопление на задното стъкло
47.Джанти и гуми размер: Алуминиеви колела 225/65R17 (вкл.резервната гума)
48.Цвят металик
49.Алармена система
50.Текстилни стелки
ПРИ УСТАНОВЕНИ СЪОТВЕСТВИЯ ПО 50-ТЕ ТОЧКИ , КОМИСИЯТА ПРИЕМА ЗА 100%
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВСЯКО УСТАНОВЕНО
НЕСЪОТВЕСТВИЕ ПО ДАДЕНА ТОЧКА СЕ ЯВЯВА
2,00 %-но НЕСЪОТВЕТСТВИЕ.(установяване
съответствието на даден параметър се извършва чрез сравнение на заявените параметри на техническата оферта,
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представения каталога на производителя за предлагания автомобил, по друг начин - технически характеристики
публикувани в интернет сайта на производител)
За етапа на отваряне на ценовите оферти и класация ще се допускат офертите на онези участници, които
покриват не по-малко от 90% (45 от точките.) от техническите параметри на възложителя по предварително
обявената от него техническа оферта
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА ЗА ПОЗИЦИЯ №2
С ОГЛЕД ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО:



т.1.- Двигател - работен обем: до 2300 см3 ; дизелов, 16 клапана, 4 цилиндров, редови



т.3.Скоростна кутия: 6 степенна автоматична - задължително изискване

т.9.- Гориво - Дизел

т.10 - ЕМИСИЯ СО2 НА ОТРАБОТЕНИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ КОМБИНИРАН ЦИКЪЛ
ДО 180 Гр/КМ ВКЛ., ПРИ ПРОБЕГ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ СЪГЛАСНО
ПРИЛОЖЕНИЕ №3А, КЪМ ЧЛ.26А ОТ ЗОП

т.11 - ЕКОЛОГИЧНА НОРМА - ЕВРО 5 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО,
В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪОТВЕТНИЯ УЧАСТНИК НЕ ПРЕДСТАВИ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ЗА АВТОМОБИЛ
ОТГОВАРЯЩ ПО ТЕЗИ ПЕТ ПАРАМЕТЪРА НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ОФЕРТАТА НА СЪЩИЯ
СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ИЗПЪЛНЯВА
НА 90% ОСТАНАЛИТЕ ДРУГИ КРИТЕРИИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
ІІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА ПОЗИЦИЯ №2
ІІ.1. Съответния кандидат посочва срока на доставка в календарни дни считано от датата на подписване на
договора. ЗАБЕЛЕЖКА: МАКСИМАЛНИЯ СРОК НА ДОСТАВКА КОЙТО ЩЕ СЕ

ОТЦЕНЯВА ОТ КОМИСИЯТА Е НЕ ПО-ДЪЛЪГ ОТ 15(ПЕТНАДЕСЕТ)
КАЛЕНДАРННИ ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЪС СРОК НА ДОСТАВКА НЕОБЯВЕНИ В
КАЛЕНДАРНИ ДНИ, ИЛИ СЪС СРОК ПО-ДЪЛЪГ ОТ 15(ПЕТНАДЕСЕТ)
КАЛЕНДАРНИ ДНИ НЯМА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ, КАТО СЪЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ
ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В СЛЕДВАЩИИТЕ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
(КЛАСАЦИЯ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ И ОКОНЧАТЕЛНА КЛАСАЦИЯ НА
ОФЕРТИТЕ)
УКАЗАНИЕ: За срок на доставка се приема срока посочен от изпълнителя, в
който същият се задължава и следва да представи на възложителя съответните
автомобили, готови за експлоатация, вкл. с регистрация на МПС в КАТ , сключени ГО и
„Автокаско“
ІІ.2.Техническото предложение на изпълнителя трябва да съдържа:
- Техническите характеристики на автомобила по посочените в т.І параметри по образеца на техническата
оферта към документацията
- КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ съгласно предлаганата марка и модел автомобил,
- Документи удостоверяващи изпълнението на изискванията за наличие на оторизирани сервизи на предлаганата
(оферираната) марка автомобили на територията на Р. България, за бърза реакция и навременна намеса на специалист
ІІІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНАТА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОЗИЦИЯ №3 :
ІІІ.1.ГАРАНЦИЯ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 6 (шест) години, или НЕ ПО-МАЛКО ОТ 200 000 (двеста хиляди)
километра - което събитие настъпи първо.
ІІІ.2.Гаранция срещу перфорация от корозия – не по-малко от 6 години на купето и 3 години за товарното
отделение
ЗАБЕЛЕЖКА: В СЛУЧАЙ, ЧЕ СЪОТВЕТНИЯ УЧАСТНИК НЕ ПРЕДСТАВИ ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА ЗА
АВТОМОБИЛ ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЗА ПРЕДЛАГАНАТА ГАРАНЦИЯ ,
ОФЕРТАТА НА СЪЩИЯ СЕ ОТСТРАНЯВА ОТ ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ,
НЕЗАВИСИМО ОТ
ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ИЗПЪЛНЯВА ОСТАНАЛИТЕ ДРУГИ КРИТЕРИИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ІV.ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ПОЗИЦИЯ №2
ІV.1.В изпълнение на изискването за оценка на техническото предложения съответния кандидат доказва
наличието на оторизирани сервизи на територията на Р. България, за бърза реакция и навременна намеса на
специалист на предлаганата марка автомобил:
ІV.2.Срок на валидност на офертата: минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за
подаване на офертата.
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4. В потвърждение на заявените технически характеристики ЗА СЪОТВЕТНАТА
ПОЗИЦИЯ участникът представя ЗАДЪЛЖИТЕЛНО каталог на производителя за
съответната марка .
За нуждите на оценката изчислението общото изпълнение на техническите
изчиствания ще се извършва с точност до втория знак след десетичната запетая.
5.Предложената крайна цена следва да включва всички разходи на изпълнителя,
свързани с изпълнението на поръчката включително както следва:
5.1. За позиция №1
5.1.1.Предложената крайна цена следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани
с изпълнението на поръчката а именно:
5.1.2.Крайна цена при четири годишен лизинг за един брой автомобил без включен ДДС,
включваща:1.Цената на автомобила без включен ДДС; 2.Стойност на лизинга съгласно приложения лизингов
погасителен план за четири години - при 20% първоначална вноска, 48 месечни вноски и 5% остатъчна стойност на
придобиване, без плаваща лихва и при фиксиран годишен лихвен процент за целия срок на договора в
размер на; 3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка; 4.Съпътстващи разходи (в т.ч. Дължим данък
МПС; Такса регистрация КАТ и др.); 5.Застраховка “Автокаско” за първата година ; 6.Застраховка “Гражданска
отговорност” за първата година;
5.1.3. Посочената крайна цена включва в стойността на предложения автомобил и всички
разходи по доставката му франко посоченото от възложителя място.

5.2. За позиция №2
5.2.1.Предложената крайна цена следва да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с
изпълнението на поръчката а именно:
5.2.2.Крайна цена при четири годишен лизинг за един брой автомобил без включен ДДС,
включваща:1.Цената на автомобила без включен ДДС; 2.Стойност на лизинга съгласно приложения
лизингов погасителен план за четири години - при 20% първоначална вноска, 48 месечни вноски и 5%
остатъчна стойност на придобиване, без плаваща лихва и при фиксиран годишен лихвен процент
за целия срок на договора в размер на; 3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка;
4.Съпътстващи разходи (в т.ч. Дължим данък МПС; Такса регистрация КАТ и др.); 5.Застраховка
“Автокаско” за първата година ; 6.Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година;
5.2.3. Посочената крайна цена включва в стойността на предложения автомобил и всички
разходи по доставката му франко посоченото от възложителя място.

ІІІ. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ІІІ.1. Документацията за участие в процедурата е достъпна в електронен вариант на
профила на купувача на официалния сайт на Възложителя - „Североизточно държавно
предприятие“ ДП Шумен.- http://office@dpshumen.bg/
ІІІ.2. Такса за получаване на документацията за участие в откритата
процедура.
Документацията за участие може се получава и от деловодството на предприятието,
всеки работен ден, в определеното работно време, за времето от 24.11.2015г. до 18.01.2016г.
(за дата 18.01.2015г – документацията може да се закупи до 12,00часа), включително,
срещу представяне на документ за внесена такса, в размер на 12.00 (дванадесет) лева с
вкл. ДДС – невъзстановима сума, представляваща стойността на документацията за
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участие, чрез заплащането й по банков път, по сметка на възложителя: IBAN:
BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д Банк"АД, офис
гр.Шумен.
При постъпило писмено поискване от заинтересованото лице възложителят
изпраща документацията за участие, за сметка на лицето, отправило искането
ІV. ФИНАНСОВ РЕСУРС НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
4.1.Офертната цена трябва да се представи в български левове (евро) без ДДС, с
включени всички разходи съгласно посоченото в техническите параметри на
доставката и образеца на ценовата оферта за поотделно за съответната позиция като:
За позиция №1 максималния финансов ресурс за автомобила е: 70 000,00лв
без вкл. ДДС(1.Цената на автомобила без включен ДДС;) НАД КОЙТО НЯМА ДА СЕ
ПРИЕМАТ И РАЗГЛЕЖДАТ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.
КАТО КЪМ ТОЗИ МАКСИМАЛЕН ФИНАСТОВ РЕСУРС СЕ
ВКЛЮЧВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО СУМИТЕ ПО: 2.Стойност на лизинга съгласно
приложения лизингов погасителен план за четири години - при 20% първоначална вноска, 48 месечни
вноски и 5% остатъчна стойност на придобиване, без плаваща лихва и при фиксиран годишен

лихвен процент за целия срок на договора в размера посочен от изпълнителя;
3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка; 4.Съпътстващи разходи (в т.ч. Дължим данък
МПС; Такса регистрация КАТ и др.); 5.Застраховка “Автокаско” за първата година ; 6.Застраховка
“Гражданска отговорност” за първата година;
Забележка: Посочената крайна цена в ценовата оферта на дадения
кандидат освен предлаганата крайна цена включваща: Предлаганата стойност на
автомобила; Стойността на лизинга; Сумата на Такси обработка и управление на
лизинговата сделка; Сумата на Съпътсващите разходи; Сумата на Застраховка
“Автокаско” за първата година и Сумата на Застраховка “Гражданска отговорност”
за първата година, следва да включва и всички разходи по доставката на автомобила
франко посоченото от възложителя място.

За позиция №2 максималния финансов ресурс за автомобила е: 65 000,00лв
без вкл. ДДС(1.Цената на автомобила без включен ДДС;) НАД КОЙТО НЯМА ДА СЕ
ПРИЕМАТ И РАЗГЛЕЖДАТ ЦЕНОВИ ОФЕРТИ.
КАТО КЪМ ТОЗИ МАКСИМАЛЕН ФИНАСТОВ РЕСУРС СЕ
ВКЛЮЧВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО СУМИТЕ ПО: 2.Стойност на лизинга съгласно
приложения лизингов погасителен план за четири години - при 20% първоначална вноска, 48 месечни
вноски и 5% остатъчна стойност на придобиване, без плаваща лихва и при фиксиран годишен

лихвен процент за целия срок на договора в размера посочен от изпълнителя;
3.Такси обработка и управление на лизинговата сделка; 4.Съпътстващи разходи (в т.ч. Дължим данък
МПС; Такса регистрация КАТ и др.); 5.Застраховка “Автокаско” за първата година ; 6.Застраховка
“Гражданска отговорност” за първата година;
Забележка: Посочената крайна цена в ценовата оферта на дадения
кандидат освен предлаганата крайна цена включваща: Предлаганата стойност на
автомобила;
Стойността на лизинга; Сумата на Такси обработка и управление на
лизинговата сделка;
Сумата на Съпътсващите разходи; Сумата на Застраховка
“Автокаско”
за
първата
година
и
Сумата
на
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Застраховка “Гражданска отговорност” за първата година, следва да включва и всички
разходи по доставката на автомобила франко посоченото от възложителя място.
V. ГАРАНЦИИ. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР.
V.1. Гаранциите за участие съгласно чл.59, ал.2 и чл.60 от ЗОП – парична сума
или банкова гаранция по избор на кандидата се внасят поотделно за всяка една позиция
от обекта и са в размер както следва:
 За позиция №1 – 700,00лв
 За позиция №2 - 650,00лв
Гаранцията за участие, във формата на парична сума, внесена поотделно за всяка
една от позициите, трябва реално да е постъпила по сметката на възложителя към
момента на изтичане на крайния срок за подаване на офертите за участие.

Гаранцията за участие под формата на банкова такава , безусловна и
неотменяема учредена в полза на възложителя поотделно за всяка една от
позициите се представя в оригинал към плик №1
Гаранция за изпълнение съгласно чл.59, ал.3 и чл.60 от ЗОП – парична сума или
банкова гаранция по избор на кандидата в размер на 1% (един процент) от стойността
на поръчката, се внася поотделно за всяка едно от позициите, респ. се представа
поотделно за всяка от позициите след като кандидатът бъде определен за изпълнител на
поръчката преди сключване на договора.
Гаранциите във формата на парична сума се внасят по банков път по сметка на
възложителя – IBAN: BG77DEMI92401000050839, BIC код: DEMIBGSF, при ТБ"Д
Банк"АД, офис гр.Шумен, а банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима
и неотменяема банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва
със срок на валидност:
» за гаранцията за участие - с 30 (тридесет) дни по-дълъг от срока на валидност на
офертата;
» за гаранцията за изпълнение – с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на
договора.
Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидат в
процедурата за възлагане на обществената поръчка:
А/ оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите;
Б/ обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до
решаване на спора;
В/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор
за обществена поръчка в срок;
Г/ в други случаи, посочени в ЗОП.
Гаранциите за участие се освобождават на:
1.отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител за съответната
позиция;
2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за
обществена поръчка за съответната позиция , а на останалите класирани участници - в
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срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на
изпълнител за съответната позиция.
3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на
срока за обжалване на решението за прекратяване.
Възложителят освобождава гаранциите по т.т. 1, 2 и 3 без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от
участника, определен за изпълнител на поръчката
Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка (ОП).
VІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
1. Изисквания към кандидатите.
Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че
за изпълнител бъде избран участник – обединение на физически и/или юридически
лица, преди подписването на договора, обединението – участник в процедурата следва да
се регистрира като самостоятелно юридическо лице, което се счита обвързано с
офертата, подадена от обединението.
2. Срок и място за изпълнение на поръчката.
Срок: не по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни от сключване на договора за
всяка конкретна позиция.
Място: посочено допълнително седалище и адрес на управление на съответното
териториално поделение на „СИДП“ ДП Шумен.
3. Представяне на офертите.
Офертите на участниците ще се приемат до 12.00 часа на 18.01.2016г.
включително, в деловодството на “Североизточно държавно предприятие”,
административна сграда на предприятието с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1. Оферта,
изпратена по пощата, трябва да е постъпила – реално, в деловодството на
предприятието в срока, определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се
разглежда и се връща незабавно на участника.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
1. Съдържание на офертата (съгласно чл. 56 от ЗОП)
Офертата се
изготвя съобразно указанията, дадени с настоящата
документация и трябва да съдържа:
1.1. Списък на документите за участие, представени от участника – с подпис и печат
на участника – Приложение № 1 към документацията;
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1.2. Административни сведения за участника - Приложение №2 към
документацията;
1.3. Копие от единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, от участника/подизпълнителя, а когато е физическо лице –
копие от документ за самоличност; чуждестранните лица представят еквивалентен
документ на удостоверението за актуално състояние, издаден от съдебен или
административен орган на държавата, в която са установени, в официален превод. Когато

участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което обединение не е
самостоятелно юридическо лице, се представя документ за учредяване на обединението;

1.4. Декларация от участника/подизпълнителя , за липса на обстоятелствата по
чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Приложение №3 към документацията;
1.5. Декларация, от участника/подизпълнителя , съдържаща списък на основните
договори за доставки (с предмет, еднакъв/сходен с този на настоящата поръчка),
изпълнени от участника през предходните три години - с посочване на стойността на
всеки договор, датата на изпълнение и получателите по всеки договор, придружена от
доказателства за извършената доставка по всеки от договорите - Приложение № 6 към
документацията;
1.6. Документи за внесени гаранции за участие представени поотделно за всяка една
от позициите за които участва дадения кандидат – копие, заверено от участника с надпис
„Вярно с оригинала”, подпис и печат – когато е избрана гаранция за участие във формата
на парична сума, респ. оригинал на банкова гаранция за участие представени поотделно
за всяка една от позициите за които участва дадения кандидат ;
1.7. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата – в случай,
че лицата, подписали офертата нямат представителни функции спрямо участника в
процедурата- представя се в оригинал;
1.8. Декларация, съдържаща имената на подизпълнителите, които ще участват при
изпълнението на поръчката за съответната позиция, в случаите когато участникът
предвижда участие на такива и дела на тяхното участие, – Приложение № 4 към
документацията; Участникът трябва да посочи подизпълнителите (в случай че ще ползва
такива), както и процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на
обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. При участие
на подизпълнител се прилага разпоредбата на чл.56, ал.2 ЗОП.
1.9. Декларации – в оригинал, от подизпълнителя/ите, съответно от членовете на
управителния орган на подизпълнителите, че са съгласни да участват в изпълнението на
поръчката – Приложение № 5 към документацията;
1.10. Декларация – в оригинал от участника/подизпълнителя, за запознаване с
условията на обществената поръчка и приемане на условията на проектодоговора Приложение № 7 към документацията;
1.11. Декларации – в оригинал, от участника/подизпълнителя за липсата на
свързаност с останалите участници в процедурата
са съгласни да участват в
изпълнението на поръчката – Приложение № 8 към документацията
1.12. Кратко описание на дейността на участника/подизпълнителя и неговите
ресурсни и организационни възможности – изготвя се от участника в свободен текст;
Задължително условие: Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на
които отговаря и основният участник; (За удостоверяване на факта, че съответния
подизпълнител отговаря на изискванията,
същият отделно от съответния
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кандидат представя към документите в плик №1 на същия, документите по т.1.3,
т.1.4, т.1.5, т.1.9., т.1.10, т.1.11 и т.1.12
1.13. Отделен запечатан непрозрачен плик №2 съдържащ: - Предложение за
изпълнение на поръчката – предложението включва Техническа оферта за съответната
позиция – по образеца към документацията – Приложение № 9 към документацията с
приложени към него;
 каталог на производителя за предлаганата марка за позицията

 Документи удостоверяващи изпълнението на изискванията за наличие на
оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) марка автомобили
на територията на Р. България, за бърза реакция и навременна намеса на
специалист

 Забележка: Когато даден кандидат участва едновременно за една, две или
всички позиции, същият представя „Техническа оферта“ поотделно за
всяка една от позициите– по образеца към документацията

1.14. Отделен запечатан непрозрачен плик №2 съдържащ Предлагана цена ценова оферта – съдържащ:
 Попълнен образец на ценовата оферта – Приложение №10 към
документацията и
 Попълнен лизингов погасител план.
Забележка: Когато даден кандидат участва едновременно за една, две или
всички позиции, същият представя „ Ценовата оферта“ поотделно за всяка една
от позициите – по образеца към документацията

2. Други изисквания към документите на участниците
2.1. Всички документи по Раздел III, т.1 от настоящите указания, с изключение на

тези, за които е посочено, че следва да са в оригинал или нотариално заверени, трябва да
са заверени от участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”, подписа на
лицето/та, представляващи участника и мокър печат;
2.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции, посочени в удостоверението за актуално състояние, респ. в удостоверението за
ЕИК, и/или от упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се
представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции;
2.3. Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език;
2.4. Ако в офертата са включени документи на чужд език, следва да са придружени
със заверен превод на български език от лицензирано за това лице от МВнР.
2.5. В представените в офертата документи не се допуска наличието на никакви
вписвания между редовете, изтривания или корекции.

3. Подаване на офертата и подредба на документите.
Офертата се представя в един запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост от
участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с
13

препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Пликът съдържа отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както
следва:
1.Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите,
изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 от ЗОП и отнасящи се
до критериите за подбор на участниците, а именно, тези документи по Раздел III – от
настоящата документация за участие, точки от 1.1. до 1.12. включително;
2. Плик/ове №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката за
Позиция №….(и се изписва позицията за която се отнася )”, в който се поставят документите
по Раздел III, т.1.13. от настоящите указания, свързани с изпълнението на поръчката,
съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Когато даден кандидат участва едновременно за повече от една позиция , същият
представя поотделно за всяка една от позициите за която участва ОТДЕЛНИ
ПЛИКОВЕ №2 с надпис „Техническа оферта за позиция №….“ – по образеца
към документацията. КАТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ КАНДИДАТ, УЧАСТВАЩ
ЕДНОВРЕМЕННО ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ПОЗИЦИЯ , ПРЕДСТАВИ
„ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ“ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ В
ЕДИН ОБЩ ПЛИК №2 – СЪЩИЯТ СЕ ОТ СТРАНЯВА ОТ ПОСЛЕДВАЩО
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА БЕЗ ДА СЕ ОТВАРЯТ И РАЗГЛЕЖДАТ
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛИК/ОВЕ №3
3. Плик/ове № 3 с надпис „Предлагана цена за Позиция №….(и се изписва
позицията за която се отнася )”, който съдържа ценовото предложение на участника –
документите по Раздел III, т.1.14. от настоящите указания за съответната позиция .
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:
Когато даден кандидат участва едновременно за повече от една позиция, същият
представя поотделно за всяка една от позициите за която участва ОТДЕЛНИ
ПЛИКОВЕ №3 с надпис „Предлагана цена за позиция №….”–по образеца към
документацията.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ КАНДИДАТ, УЧАСТВАЩ ЕДНОВРЕМЕННО ЗА
ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ПОЗИЦИЯ, ПРЕДСТАВИ „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“ ЗА
СЪОТВЕТНИТЕ ПОЗИЦИИ В ЕДИН ОБЩ ПЛИК №3 – СЪЩИЯТ СЕ ОТ
СТРАНЯВА ОТ ПОСЛЕДВАЩО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА БЕЗ ДА СЕ
ОТВАРЯТ РАЗГЛЕЖДАТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ НЕГО ЦЕНОВИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛИК №3
Офертата на участника - пликът, съдържащ съответните отделни запечатани плика
с номера №1, №2 и №3 последните два в бройки съответстващи на позициите за които
участва даден кандидат, се изпраща на адрес: „ Североизточно държавно предприятие“
ДП Шумен, 9700, гр.Шумен, ул. „Петра“ №1, област Шумен, като същите следва да са
постъпили/получени на посочения адрес не по- късно до 12,00часа на 18.01.2016г,
включително .
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Оферти след изтичане на обявеният срок – 12:00 часа на 18.01.2016 г., не се
приемат. Същите се връщат на съответния кандидат.
Всеки кандидат в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
Подизпълнителите нямат право да представят самостоятелна оферта.
Кандидатите нямат право да предлагат варианти на оферти.
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик.
Такава оферта незабавно се връща на кандидата (без да се отваря) и това се отбелязва във
входящия регистър.
Срок на валидност на офертите – 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния
срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници
да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за
изпълнение на обществената поръчка.
ІV. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
НА ОФЕРТИТЕ.
1.Разглеждане на офертите: Комисията започва работа след получаване от
Възложителя на списъка с кандидатите и представените оферти. Комисията започва
работата си по разглеждане офертите на 19.01.2016г. от 11.00 часа, в административната
сграда на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен, гр. Шумен, ул. „Петра“
№1 - заседателната зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
Разглеждането на офертите се извършва по реда на Глава V, Раздел II на
Закона за обществените поръчки.
VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ:
 Приложение №1 – Списък на документите, представени от участника;
 Приложение №2 – Административни сведения
 Приложение №3 - Декларация по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП
 Приложение №4 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие с
подизпълнители при изпълнението на поръчката
 Приложение №5 – Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП – съгласие на
подизпълнителя/ите за участие в обществената поръчка
 Приложение №6 – Декларация по чл.56, ал.1,т.5 от ЗОП - Списък на основните
договори за доставка през предходните три години;
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 Приложение №7 – Декларация по чл.56, ал.1, т.12 и т.13 от ЗОП за приемане на
условията на проектодоговора и за запознаване с условията на обществената
поръчка;
 Приложение №8 – Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП за наличие /липса на
свързаност между участниците.
 Приложение №9 - Техническа оферта за всяка една от позициите-образец;
 Приложение №10 – Ценова оферта за всяка една от позициите-образец;
 Приложение № 11 - Проект на договор за възлагане на обществена поръчка;
 Приложение № 13 – Технически параметри на доставката за всяка една от
позициите
 Приложение № 13 – Методика за оценка на офертите
 Приложение № 14 - Копие на Решение за откриване на процедурата
 Приложение №15 - Копие на Обявление за откриване на процедурата.
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