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Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я 

 

за участие в обществена поръчка чрез публично състезание с рег. № 19023 

 

„ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И 

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ВИСОКА ПРОХОДИМОСТ“ 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

 

№ Наименование 

1. Пълно описание на предмета на ОП  

2. Образец на оферта 

3. Техническо предложение 

4. Ценово предложение 

5. Проект на договор 

6. Указания за подготовка на офертата за участие в процедурата 

7. Образци 

 

 

 

Съгласували:  

 

Директор ДМОП: 

   Д. Неделчева 

 

Директор ДАДФК: 

   Р. Германов 

 

Р-л Автостопанство: 

  инж. Ив. Христов 

 

Ръководител ТО: 

   М. Макаков 

  

Юрисконсулт:  

  ......................... 
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Предмет на обществената поръчка:  

„Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки автомобили с висока 

проходимост“  

 

Необходимите резервни части за доставка са описани по вид в спецификации към  „Образец 

на Ценово предложение”. 

 

2. Срок за изпълнение на обществената поръчка. 

1. Срокът за изпълнение предмета на поръчката е 24 месеца, или до изчерпване на 

стойността от 100 000.00 лв. без ДДС, в зависимост кое от двете  ще настъпи първо. 

2. Срок за доставка на резервни части след направена заявка по факс или телефон - в 

рамките на пет календарни дни от получаване на заявката. 

 

3. Гаранционен срок. 

Гаранционен срок за доставяните резервни части - 6 месеца считано от датата на извършена 

доставка.  

 

4. Други условия: 

4.1.Участниците следва да представят оферта за всички позиции от спецификациите, в 

противен случай се отстраняват. 

4.2. Не се допуска вариантност на предложенията. 

4.3. Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена. 

4.4 Изисквания за качество при изпълнение на поръчката. 

- Доставените резервни части да са нови и неизползвани, произведени от висококачествени 

материали. 

- Доставката на резервните части в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е задължение на 

Възложителя. 

4.5 Особености относно начина на приемане на доставката по договора: 

Представяне на подписан приемо-предавателен протокол и придружителни документи.  

 

 5. В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено  „или 

еквивалентно” навсякъде, където са посочени стандарти, спецификации, технически оценки, 

технически одобрения или технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от  ЗОП, както и когато са 

посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство 

съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗОП. Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по 

друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са 

предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката. Еквивалентността се доказва 

по реда на чл. 50, и 52 от ЗОП. 
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ОФЕРТА 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

От: Участник:................................................................................................................................. 

Адрес за кореспонденция:.......................................................................................................  

Адрес на регистрация:............................................................................................ ................ 

тел. ..................................................................., факс:.......................................................................... 

e-mail........................................................................моб. тел. ............................................  

Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; 

ЕИК по Булстат: ............................................................................. 

Разплащателна сметка:  

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

банка: ................................................................................................................................. – 

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

представлявано от  ..............................................................................................................  – 

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

 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявеното от Вас публично 

състезание за възлагане на обществена поръчка, с рег.№ 19023 предмет: „Доставка на 

резервни части за товарни автомобили и леки автомобили с висока проходимост“. 

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с 

поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

В случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при 

подписване на договора на основание чл.112, ал.1 от ЗОП ще представим: заверено копие от 

удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото 

обединение (когато е приложимо); актуални документи по чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (чл.58, ал.1 от ЗОП), 

както и съответствието с поставените критерии за подбор; гаранция за изпълнение в размер 

на 5000.00 лв, представляващи 5% от стойността на договора; декларация по чл.59, ал.1, т.3 

от ЗМИП; декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП; декларация по чл.54, ал.1, т.4 и 5 и чл.55, ал.1, 

т.4 от ЗОП; декларация по чл.54, ал.1, т.7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП; декларация по чл.101, 

ал.11 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива.  

Декларирам, че съм съгласен, в случай че бъда избран за изпълнител, да представя всички 

изискуеми документи и да сключа договор в 1 месечен срок след влизане в сила на 

решението за избор на изпълнител. 

 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи, както 

следва: 

Приложение № 1 - Опис /подписан и подпечатан/ на всички документи, съдържащи се в 

офертата на участника. /офертата се представя окомплектована в папка, класьор, като 

всяко от приложенията от настоящата оферта следва да е обособено, обозначено/  

I. Документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, както следва: 

Приложение №2 –  „Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

електронен вид (еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до 

изготвения и подписан електронно ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на 

закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП в електронен вид 

(еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и 

подписан електронно ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката;” 
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         Подпис: ...................................... 

Приложение № 3 –  документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

Приложение № 4 – документи по чл. 37, ал. 4 ППЗОП – копие от договор за създаване на 

обединение или друг документ, от който е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и информация относно правата и задълженията на участниците в 

обединението, разпределението на отговорността помежду им и дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението. 

Приложение №5 – Декларация по чл. 41 от ППЗОП - по образец на Възложителя 

 

II. Техническо предложение, съдържащо документите, свързани с изпълнението на 

поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания. 

Приложение № 5 - Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3 от ППЗОП - по образец 

от документацията. 

Приложение № 6 - Документ за упълномощаване ............................................................. 

........................................................................................................./Описват се и се прилага 

нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, когато това не е 

представляващия фирмата участник/. 

Приложение № 7 - друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато 

това се налага от предмета на поръчката; 

- Декларация указваща производителя и страната на произход на резервните части, които ще 

се доставят, съгласно чл. 39, ал. 3 буква „ж“ от ППЗОП.  

 

 

III. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото 

предложение на участника, по представения в документацията за участие образец. 

 

Други документи, по преценка на участника: 

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

 

Забележки:  Под заверен от Участника документ се разбира подписан от представляващия 

фирмата - Участник или упълномощеното от него лице и подпечатан с мокър печат на 

фирмата документ. 

 

 

 

   Подпис: ...................................... 

Дата: ...................................  Име:............................................. 

Град: ...................................  Длъжност: .................................. 
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Образец 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

ДО “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД  6265  ОБЛ.СТ.ЗАГОРА 

ОТ ........................................................................................................................................................ 

Адрес:................................................................................................................................................... 

Тел.:  .......................................................факс: ............................................................. 

 

Представляващ / Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:  

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

/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, 

когато това не е представляващия фирмата участник/. 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

За изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка чрез публично състезание, 

с рег.№ 19023 с предмет: „Доставка на резервни части за товарни автомобили и леки 

автомобили с висока проходимост“.    

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас 

процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме 

без възражения.  

 

Съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд, когато е приложимо; 

 

Обявената от Вас обществена поръчка ще изпълним при следните условия: 

1. Приемаме срок за изпълнение на предмета на поръчката 24 месеца от датата на сключване 

на договора, или до изчерпване на стойността от 100 000.00 лв. без ДДС, в зависимост кое 

събитие ще настъпи първо.  

2. Приемаме срок за доставка на резервни части след направена заявка по факс или телефон 

- в рамките на пет календарни дни от получаване на заявката. 

3. Приемаме гаранционен срок на резервните части – 6 месеца от датата на доставка. 

3. Особености относно начина на приемане на доставката: 

4. Доставката на резервните части се приема с подписан от страните приемо-предавателен 

протокол. 

5. Прилагаме следните документи: 

- Декларация указваща производителя и странанта на произход на резвервните части; 

6. Други документи, касаещи изпълнението, по преценка на участника: 

 

   

   Подпис: ...................................... 

 

Дата: ...................................  Име:............................................. 

 

Град: ...................................  Длъжност: .................................. 
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Приложение №1 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

№ 
Наименование на  резервните части,  

изисквани от Възложителя 

Наименование на резервните части, производител,  

предлагани от Изпълнителя 

   

   

   

 

Попълват се  изискваните резервни части и предлагани резервни части от Участника. 

  

1. Други документи по преценка на Участника: 

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

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

 

 
 

 

        Подпис: ...................................... 

 

Дата: ...................................       Име:............................................. 

 

Град: ...................................       Длъжност: .................................. 
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Образец 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

/представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови 

параметри”/ 

 

ДО “ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД  6265  ОБЛ.СТ.ЗАГОРА 

ОТ .......................................................................................................................................................... 

Адрес:..................................................................................................................................................... 

Тел.:  ..................................................................факс: ......................................................................... 

 

Упълномощен да подпише офертата (техническо и ценово предложение) е:  

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

/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, 

когато това не е представляващия фирмата участник/. 

 

Относно: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично 

състезание с 19023 с предмет: „Доставка на резервни части за товарни автомобили и 

леки автомобили с висока проходимост“: 

 

Предлаганата от нас цена за изпълнение предмета на поръчката е: ............................ лв. 

/словом................................................................................................................................................/, 

без ДДС и служи само за целите на класирането. 

 

Единичните цени на резервните части по вид на автомобила прилагаме в Приложение №1. 

 

Приемаме договора да се сключва на стойност до 100 000.00 лв. (сто хиляди лева), без ДДС и 

на база предложени единични цени съгласно Приложение №1 към ценовото предложение. 

 

Предложената цена включва всички разходи по доставката на резервните части, като 

транспорта до „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, е задължение на Възложителя; 
 

Приемаме следните условия на плащане: 

Плащането се осъществява до 60 дни след представяне на: двустранно подписан приемо-

предавателен протокол за извършена доставка, фактура-оригинал, издадена съгласно чл.113 

от ЗДДС и документи представени по чл. 66, ал. 3-15 от ЗОП при сключени договори с 

подизпълнители. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. 
 

Приложено представяме Приложение № 1- Спецификация с единичните цени на резервните 

части, същата се прилага в офертата и в електронен вариант (Microsoft Office Excell) 

  

  

  

  

 

  Подпис: ....................................... 

Дата: .........................................     Име:............................................. 

Град: .........................................     Длъжност: .................................. 
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                  Приложение №1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Категория: НИВА 2121/21310/21214 

 

№ Наименование на резервната част изисквана от Възложителя 
Наименование на резервната част предлагана от 

Изпълнителя 

Цена в лева, 

 без ДДС 

1.  Амортисьор V-та врата   

2.  Амортисьор заден   

3.  Амортисьор преден   

4.  Барабан спирачен заден   

5.  Бендикс   

6.  Бензиномер   

7.  Блок диоден   

8.  Блок зъбни ск. кутия   

9.  Болт джанта дълъг (заден)   

10.  Болт джанта къс (преден)   

11.  Болт за глава   

12.  Болт за глава к-т   

13.  Болт бутален к-т   

14.  Болт карданен   

15.  Болт (ос ) долен носач   

16.  Бутала и болтове к-т двигател   

17.  Бутало спирачен апарат   

18.  Брава V-та врата   

19.  Брава предна дясна   

20.  Брава предна лява   

21.  Бутон аварийни светлини   

22.  Бутон светлини   

23.  Вал карданен 21310   

24.  Вал карданен 21214   
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25.  Вал карданен промеждутъчен   

26.  Вал предна полуоска   

27.  Вал колянов   

28.  Вал разпределителен   

29.  Венец маховик   

30.  Верига ангренажна 21214   

31.  Вилка присъединителна(вал карданен) 212310   

32.  Висящ лагер 21310   

33.  Включвател стартер   

34.  Винт спирачен диск   

35.  Водачи клапани к-т   

36.  Водач предни накладки л/д   

37.  Втулка полуос   

38.  Втулка селенова долна   

39.  Втулки селенови (к-т 4 бр.) 212   

40.  Гайка джанта   

41.  Гарнитура глава Ф82- силикон 21213   

42.  Гарнитура редуктор преден мост   

43.  Гарнитура к-т 5-т степенна скор. кутия   

44.  Гарнитура двигател к-т   

45.  Гарнитура картер   

46.  Гарнитура изпускателен колектор   

47.  Гарнитура всмукателен колектор   

48.  Гарнитура глава двигател   

49.  Генератор 21214   

50.  Генератор 21310   

51.  Главина предна   

52.  Главно предаване 21214   

53.  Главно предаване 21310   

54.  Греда скоростна кутия   

55.  Грес маншон полуоска   

56.  Гърне задно   

57.  Гърне сакс-тръба   
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58.  Гърне средно   

59.  Гумички предни спирачни цилиндърчета к-т   

60.  Датчик колянов вал   

61.  Датчик на Хол 21213   

62.  Датчик контролна лампа масло   

63.  Датчик кислороден 21214   

64.  Датчик разпределителен вал 21214   

65.  Датчик температурен   

66.  Диск притискателен   

67.  Диск спирачен преден   

68.  Диск феродов   

69.  Дифиренциал заден 21214   

70.  Дифиренциал заден 21310   

71.  Дифиренциал преден 21214   

72.  Дифиренциал преден 21310   

73.  Долен работен цилиндър съединител   

74.  Дръжка външна задна дясна врата   

75.  Дръжка външна задна лява врата   

76.  Дръжка външна предна дясна врата   

77.  Дръжка външна предна лява врата   

78.  Дръжки к-т с ключалки л+д 21214   

79.  Държач за накладки 4х4 л/д   

80.  Ел. Вентилатор к-т с 2 перки к-т 21214   

81.  Жило багажник к-т с дръжка 21214   

82.  Жило багажник к-т с дръжка 21310   

83.  Жило газ 21214   

84.  Жило км дълго   

85.  Жило ръчна спирачка  21214   

86.  Жило ръчна спирачка  21310   

87.  Защита картер   

88.  Индикатор за износване   

89.  Кабели свещи к-т   

90.  Казанче миячно 21214   
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91.  Казанче разширително   

92.  Казанче съединител с капаче   

93.  Капачка главина   

94.  Капачка масло   

95.  Кардан заден 21310   

96.  Кардан заден 21214   

97.  Кардан междинен   

98.  Кардан преден 21310   

99.  Кардан преден 21214   

100.  Каре вал карданен промеждутъчен   

101.  Каре външно 21214   

102.  Каре външно 21310   

103.  Каре вътрешно 2121 дясно ( дълго)   

104.  Каре вътрешно 2121 ляво (късо)   

105.  Каре кардан 21310   

106.  Каре кардан 21214   

107.  Картер маслен   

108.  Ключ контактен   

109.  Ключалки врати к-т   

110.  Кобилица клапани   

111.  Кожух вентилатор   

112.  Кожух волан к-т 2121   

113.  Колело зъбно ангр.кол.вал   

114.  Колело зъбно ангр.разпр.вал 2121   

115.  Колело зъбно ангренажно 2121   

116.  Колесен спирачен цилиндър(задно)   

117.  Компресор климатик   

118.  Комплект ремонтен скоростен лост   

119.  Комплект водещи втулки спирачен апарат   

120.  Комплект ремонтен спирачен апарат   

121.  Комплект  принадлежности диск. Спирачки   

122.  Комплект  принадлежности спирачни челюсти   

123.  Конзола генератор 21214   
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124.  Контролер 21214   

125.  Контролер 21310   

126.  Корпус въздушен филтър квадр./пластм.21214   

127.  Кранче за парно   

128.  Крушка арматурна  12V 21W   

129.  Крушка габаритна без цокъл 12V   

130.  Крушка габаритна 12V  5W   

131.  Крушка габаритна 12V  21W  с една светлина   

132.  Крушка габаритна 12V  21W  с две светлини   

133.  Крушка  H1 12V   

134.  Крушка  H3 12V   

135.  Крушка  H4 12V   

136.  Крушка  H7 12V   

137.  К-т рем. Супорт   

138.  К-т рем.хидравлика   

139.  Кутия кормилна   

140.  Кутия раздатъчна 21214   

141.  Кутия скоростна 21213   

142.  Кутия скоростна 21310   

143.  Кутия раздатъчна 21310   

144.  Лагери 5-т степенна ск. кутия   

145.  Лагери кол. вал биелни к-т   

146.  Лагери кол. вал основни к-т   

147.  Лагер 180508 полуос 2121 оригинал   

148.  Лагер 6 12507 AEY раздатка -втор.вал 2121   

149.  Лагер 66-305 Y разд. Преден заден мост 2121   

150.  Лагер В6-209 АШ1 разд.задна опора 2121   

151.  Лагер В6-50209 АК 2Ш1 разд.предна опора 2121   

152.  Лагер предна главина 2121 (оригинал)   

153.  Лагер предна главина 2121 FAG   

154.  Лагер предна главина 2121 VBF   

155.  Лагер съединител к-т  c муфа 2123   

156.  Лост разд.кутия 4X4 2121   
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157.  Лост разд.кутия бързи бавни 2121   

158.  Лост ръчна   

159.  Маншон межд.кард.вал 21213   

160.  Маншон ос разд.кутия 4X4 бързи бавни 2121   

161.  Маншон полуоска външно каре (голям) 2121   

162.  Маншон полуоска вътрешно каре (малък) 2121   

163.  Маркуч бензин 2121   

164.  Маркуч отдушник маслени пари 2121   

165.  Маркуч сервоапарат 21213   

166.  Маркуч спирачки къс   

167.  Маркуч спирачки дълъг   

168.  Маховик   

169.  Машинка стъкло д/л предна врата   

170.  Машинка стъкло л/д задна врата   

171.  Моторче задна чистачка   

172.  Моторче чистачки   

173.  Моторче парно к-т с перка   

174.  Муфа съед. Кормилен накрайник   

175.  Накладки предни к-т 2121   

176.  Накрайник кормилен дълъг   

177.  Накрайник кормилен къс   

178.  Носач горен десен 2121   

179.  Носач горен ляв 2121   

180.  Носач долен десен 2121   

181.  Носач долен ляв 2121   

182.  Обтегач верига 21214   

183.  Опора хидравлична кобилица   

184.  Ос горен носач 2121   

185.  Ос долен носач 2121   

186.  Ос лост разд.кутия   

187.  Основа супорт дясна 2121   

188.  Панта задна врата лява 2121   

189.  Панта преден капак 2121   
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190.  Парно к-т 2121   

191.  Перка вентилатор с 6 лопатки 2121   

192.  Плъзгач верига21214   

193.  Плъзгач верига21310   

194.  Повдигач хидравличен 21214   

195.  Полуоска задна   

196.  Полуоска к-т предна   

197.  Помпа бензин електрическа к-т сонда 21214   

198.  Помпа водна   

199.  Помпа маслена 2121   

200.  Помпа спирачна   

201.  Помпа съединител   

202.  Помпа хидравлика 21214   

203.  Помпа казанче стъклоумивалник   

204.  Превключвател светлини   

205.  Превключвател чистачки   

206.  Предпазител- 8; 16; 25 А- обикновени   

207.  Предпазител вътрешен маншон 2121   

208.  Предпазители- 5;10;15;20;25;30 А- с крачета   

209.  Прес – масльонка (вал какрданен)   

210.  Пружина задна 2121   

211.  Пружина предна 2121   

212.  Пружина държач   

213.  Радиатор воден 21213   

214.  Радиатор воден 21214   

215.  Радиатор парно   

216.  Разширителен съд   

217.  Раздатъчна кутия к-т 21214   

218.  Раздатъчна кутия к-т 21310   

219.  Рамена чистачки механизъм- вътр.част   

220.  Рамка радиатор 2121   

221.  Редуктор преден мост 21214   

222.  Редуктор преден мост 21310   
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223.  Резервоар к-т   

224.  Реле регулатор генератор   

225.  Ремък 13х8х944   

226.  Реостат осветление прибори 21214   

227.  Решетка радиатор 2121   

228.  Реле регулатор RR380   

229.  Свещ запалителна   

230.  Сегменти к-т 21214   

231.  Семеринг диференциал 2121   

232.  Семеринг полуос л/д 2123   

233.  Семеринг предна главина 2121   

234.  Семеринг редуктор преден мост 21213 л/д   

235.  Сервоапарат със спирачна помпа   

236.  Скоби маншон   

237.  Стартер -ел.мотор   

238.  Стойка кормилен вал   

239.  Стоп заден к-т 2   

240.  Супорт спирачен л/д   

241.  Съединение водно "S" 2121 малко   

242.  Съединение водно "S" 2121-голямо   

243.  Съединение водно "S" 2121к-т   

244.  Съединител к-т   

245.  Табло уреди   

246.  Тампон 5 степенна скор.кутия   

247.  Тампон амортисьор   

248.  Тампон гърне   

249.  Тампон двигател 2121   

250.  Тампон предна стаб.щанга -малък   

251.  Тампон предно окачване (конусен) 2121   

252.  Тампон разд.кутия к-т с конзола 2121   

253.  Тампонни реактивни щанги   

254.  Термостат 2121   

255.  Успокоител   
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256.  Фар  21214   

257.  Филтър въздушен   

258.  Филтър горивен   

259.  Филтър маслен   

260.  Фланец- вилка шарнир карданен   

261.  Фланец промеждутъчен карданен вал   

262.  Фланец редуктор заден мост   

263.  Хебел паразитен с лагер   

264.  Челюст спирачна к-т   

265.  Четкодържател стартер (плочка)   

266.  Чистачки к-т предни   

267.  Шайба демпферна к-т за кол.вал21214   

268.  Шалтер стартер 21213   

269.  Шарнирeн накрайник   

270.  Шенкел десен 2121   

271.  Шенкел ляв 2121   

272.  Щанга напречна   

273.  Щанга реактивна къса   

274.  Щанга реактивна дълга   

275.  Щанга стабилизираща предна   

276.  Щифт предни накладки   

                                                                                                                                                                               Общо лева, без ДДС:  

 

Производител и страна на произход на резервните части: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Категория-Ифа W50LA 

 

№ Наименование на резервната част изисквана от Възложителя 
Наименование на резервната част предлагана от 

Изпълнителя 

Цена в лева, 

 без ДДС 

1.  Барабан спирачен   

2.  Болт барабанен   

3.  Бутало за компресор   

4.  Гарнитура за глава   



ТО/ММ/КТ   Стр. 17 

 

5.  Гарнитура за двигател к-т   

6.  Гарнитура за капак   

7.  Гарнитура за кол. тръби   

8.  Гарнитура за компресор   

9.  Главина задна   

10.  Главина предна   

11.  Главно предаване   

12.  ГНП   

13.  Гумички за сервоапарат   

14.  Динамо   

15.  Диск притискателен   

16.  Диск феродов   

17.  Диференциал   

18.  Дихтунга к-т   

19.  Ел мотор   

20.  Инжектор   

21.  Кардан дълъг   

22.  Кардан къс   

23.  Каре за кардан   

24.  Клапан за компресор   

25.  Колянов вал к-т   

26.  Компресор   

27.  Лагер амбриажен   

28.  Лагер главина задна   

29.  Лагер главина задна вътрешен   

30.  Лагер главина предна   

31.  Лагер главина предна вътрешен   

32.  Лагери биелни   

33.  Лагери основни   

34.  Накладка спирачна   

35.  Накрайник щанга   

36.  Перка двигател   

37.  Помпа спирачна   
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38.  Разпръсквач   

39.  Ремък 1250х13   

40.  Ремък 900х13   

41.  Ремък 987х 17   

42.  Ресьор заден   

43.  Ресьор преден   

44.  Сегменти за компресор к-т   

45.  Семеринг главина   

46.  Семеринг пиньон   

47.  Стоп Ифа 1 бр.   

48.  Стартер   

49.  Тръба за ГНП   

50.  Филтър въздушен   

51.  Филтър горивен   

52.  Филтър маслен   

53.  Цилиндрови втулки и бутала   

54.  Чистачка предна   

                                                                                                                                                                              Общо лева, без ДДС:  

 

Производител и страна на произход на резервните части: ……………………………………………………………………………………………...… 

 

 

Категория- КАМАЗ 55111 / 43118 / 53213 / 53229 

 

№ 
Наименование на резервната част 

 изисквана от Възложителя 

Наименование на резервната част 

предлагана от Изпълнителя 

Цена в лева без ДДС 

Камаз 

55111 

53213 

53229 

Камаз 43118 

1.  Aксиaлна шайба нормална к-т    

2.  Аксиална шайба R1 (рем. размер)    

3.  Амперметър тип АП 170    

4.  Балансьор к-т    
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5.  Барабан спирачен КАМАЗ 55111    

6.  Башмак на кантарна ос с втулки и семеринги к-т    

7.  Бендикс за стартер к-т    

8.  Биела за компресор    

9.  Биела к-т    

10.  Блок дву-цилиндров за компресор    

11.  Бобина стартерна    

12.  Болт за преден ресор    

13.  Болт и гайка за заден кардан М14х1,5-6qx40    

14.  Болт и гайка за преден кардан М16х1,5-6qx42    

15.  Болт шенкелен    

16.  Бутало двигател    

17.  Бутилка за въздух    

18.  Бутон за гасене(кран)    

19.  Бутон-включвател на масата тип 11,3704    

20.  Вал карданен к-т преден 55111-самосвал L=818 мм.    

21.  Вал колянов за двуцилиндров компресор    

22.  Вал-пиньон цилиндричен 13 зъба    

23.  Венец за маховик    

24.  Включвател на стартера „БАТЗ”    

25.  Включвател на стартера тип ВК 353    

26.  Включвател на хидромуфата к-т    

27.  Водна помпа к-т    

28.  Водно съединение голямо криво    

29.  Водно съединение дълго право    

30.  Водно съединение за разширителен съд малко криво    

31.  Водно съединение късо право    

32.  Волан    

33.  Втулка биелна    

34.  Втулка ел. мотор    

35.  Втулка за екцентрика    

36.  Втулка на кантарна ос бронзова    

37.  Втулка на ухото на предния ресор    
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38.  Втулка шенкелна    

39.  Въздухоразпределител на делителя к-т    

40.  Гайка главина    

41.  Гайка за болт ябълковиден М24х1,5-6Н    

42.  Гайка за конзола на двигателя М8х1,5    

43.  Гайка за оста на маслената помпа М14х1х5-6Н    

44.  Гайка кардан Н14х1,5х11    

45.  Гайка кардан Н14х1,6х11    

46.  Гайка на реактивна щанга    

47.  Гарнитура ангренаж голяма    

48.  Гарнитура ангренаж малка    

49.  Гарнитура всмукателен колектор задна    

50.  Гарнитура за включвателя на хидромуфара    

51.  Гарнитура за глава на едноцилиндров компресор    

52.  Гарнитура за двигател к-т    

53.  Гарнитура за капак клапани    

54.  Гарнитура за тройника и гърнето обла    

55.  Гарнитура за турбокомпресор    

56.  Гарнитура изпускателна на главата    

57.  Гарнитура картер    

58.  Гарнитура колектор всмукателен към главата    

59.  Гарнитура на блока (странична) на компресора    

60.  Гарнитура на главата на двуцилиндров компресор    

61.  Гарнитура на изпускателната тръба на главата    

62.  Гарнитура на инжектора    

63.  Гарнитура на полулоската    

64.  Гарнитура термостат    

65.  Гарнитури за хидромуфа к-т    

66.  Гарнитури к-т за заден мост    

67.  Гарнитури скоростна кутия  к-т    

68.  Генератор тип Г 273 В    

69.  Глава за компресор двуцилиндров к-т    

70.  Глава сверична на хидроцилиндъра    



ТО/ММ/КТ   Стр. 21 

 

71.  Глава цилиндрова оборудвана    

72.  Главен спирачен кран    

73.  Главен спирачен кран к-т нов образец    

74.  Главина задна    

75.  Главина предна    

76.  Греда за стойката на крика за легена к-т    

77.  Гумички в кутийка к-т (о-пръстени)    

78.  Гумички за въздух    

79.  Гумички за клапани-бели к-т 8 бр.    

80.  Гърне ауспухно к-т    

81.  Гърне ауспухно к-т н.обр.    

82.  Датчик за вода (за аварийната лампа) тип ТМ111    

83.  Датчик километраж    

84.  Датчик за масло (аварийна лампа) тип ММ111-Б    

85.  Датчик за масло голям 358    

86.  Датчик за ниво гориво тип ВМ 158-Б (поплавък)    

87.  Датчик за стоп сигнала (усилен) тип ММ125    

88.  Датчик за стоп сигнала тип ММ125    

89.  Делител на предавките к-т с управлението    

90.  Джанта к-т с обръчи    

91.  Диск междинен    

92.  Диск притискателен к-т    

93.  Диск феродов    

94.  Долен работен цилиндър (ПГУ)    

95.  Дръжка за врата външна с ключ    

96.  Дюза к-т    

97.  Ексцентрик заден    

98.  Ексцентрик заден десен    

99.  Ексцентрик преден ляв    

100.  Електродвигател за парно тип МЗ 250    

101.  Електропневмоклапан (малка бобина)/пневмо    

102.  Жабка задна    

103.  Жабка предна    
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104.  Жило за гасене на двигателя    

105.  Жило за скорости бързи бавни    

106.  Зегерка за бутален болт    

107.  Зегерка на лагер 70-50409    

108.  Зъбни колела за силоотводна кутия    

109.  Игличка вентил    

110.  Инжектор за ГНП к-т    

111.  Интегрално устройство Я-102М    

112.  Ка – маншон кантарна ос    

113.  Казанче разширително пластмасово    

114.  Калник заден десен за кабина    

115.  Калник заден ляв за кабина    

116.  Калник-вежда преден десен за кабина    

117.  Калник-вежда преден ляв за кабина    

118.  Калъф за лоста на скоростите шумоизолиращ    

119.  Камера спирачна тип 20 к-т (задна)    

120.  Камера спирачна тип 24 к-т (предна)    

121.  Камера спирачна тип 30 к-т (задна голяма)    

122.  Камък за вилката за ¾ предавка    

123.  Кантарна ос к-т    

124.  Капак ангренажен    

125.  Капак долен за спирачна камера задна    

126.  Капак за спирачна камера горен (големият)    

127.  Капак за спирачна камера задна (среден)    

128.  Капак преден с лагер за динамо к-т    

129.  Капачка вентил    

130.  Капачка за масло    

131.  Капачка на помпа хидравлик с пръчка масломерна к-т    

132.  Кардан к-т за волан    

133.  Каре за кардан 804805К1 малко    

134.  Каре за кардан 804807КЗС10 голямо    

135.  Картер компресор    

136.  Километраж    
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137.  Клаксон 24V    

138.  Клапан всмуквателен за двигател    

139.  Клапан ГНП    

140.  Клапан за изпускане на конденза    

141.  Клапан за ограничаване налягането к-т    

142.  Клапан за управление на делителя к-т    

143.  Клапан изпускателен за двигател    

144.  Клин шенкелен болт    

145.  Ключ комбиниран П145    

146.  Ключ маса    

147.  Кнопка за въздух к-т    

148.  Коляно за компресора    

149.  Колянов вал    

150.  Компенсатор на полумуфа силоотводна кутия    

151.  Компресор двуцилиндров к-т    

152.  Компресор едноцилиндров к-т    

153.  Контактен ключ тип ВК – 353    

154.  Корона цилиндрична на главно предаване 49 зъба    

155.  
Кран „ГЪБА” за спирачки (едноконтурни) на прицепа 

к-т 

 
  

156.  
Кран „ПЕТПЪТЕН” за спирачки (двуконтурни) на 

прицепа 

 
  

157.  Кран балансиращ к-т    

158.  Кран за бързи-бавни с жило    

159.  Кран за моторната спирачка к-т    

160.  Кран за управление на легена к-т    

161.  Кран разединителен к-т    

162.  Кран ръчна спирачка „ВАТМАНКА” к-т    

163.  Кран трипътен    

164.  Крушка 24V 21W с две светлина    

165.  Крушка 24V 21W с една светлина    

166.  Крушка 24V 3W    

167.  Крушка 24V 5W    
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168.  Крушка габ. Без цокъл 24 V    

169.  Крушка Н1 24V    

170.  Крушка Н3 24V    

171.  Крушка Н4 24V    

172.  Крушка Н7 24V    

173.  К-т гарнитури скоростна кутия    

174.  К-т лагери за силоотводна кутия    

175.  Лагер амбриажен    

176.  Лагер за задна главина 7517    

177.  Лагер на вторичния вал 50412    

178.  Лагер на междинен вал делителя 70-50409 преден    

179.  Лагер опорен шенкелен болт к-т    

180.  Лагери биелни Р1,2,3,4,5 и 6    

181.  Лагери основни Р1,2,3,4,5 и 6    

182.  Манометър за гориво тип УБ 170    

183.  Манометър за масло тип УК 170    

184.  Манометър за температура на водата тип УК 171    

185.  Маншон за накрайник кормилен    

186.  Маншон защитен на реактивна щанга    

187.  Маркуч за високо налягане към хидроцилиндъра    

188.  Маркуч за въздух под кабината    

189.  Маркуч за въздух спирала    

190.  Маркуч за гресиране    

191.  Маркуч за гресиране на амбреажният лагер    

192.  Маркуч за клапана на МОД    

193.  Маркуч за ПГУ прав    

194.  Маркуч за помпене 24 м.    

195.  Маркуч к-т за ПГУ ъглов    

196.  Маркуч маслоустойчив Ф10    

197.  Маркуч маслоустойчив Ф13    

198.  Маркуч маслоустойчив Ф15    

199.  Маркуч маслоустойчив Ф19    

200.  Маркуч маслоустойчив Ф25    
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201.  Маркуч маслоустойчив Ф28    

202.  Маркуч маслоустойчив Ф30    

203.  Маркуч маслоустойчив Ф32    

204.  Маркуч маслоустойчив Ф40    

205.  Маркуч маслоустойчив Ф50    

206.  Маркуч маслоустойчив Ф6    

207.  Маркуч маслоустойчив Ф8    

208.  Маркуч спирачен    

209.  Маркуч спирачен брониран    

210.  Маркуч Ф4 излишно гориво на метър    

211.  Маслена помпа със зъбно колело    

212.  Маховик    

213.  Мембрана за крана управление на легена    

214.  Мембрана спирачна камера тип 30    

215.  Мембрана тип 20 за спирачна камера задна    

216.  Мембрана тип 24 за спирачна камера предна    

217.  Мигач страничен к-т тип УП101-В    

218.  МОД (междуосев диференциал) к-т    

219.  Моторче за парно    

220.  Муфа с амбриажен лагер к-т    

221.  Накладка/ феродо/ за челюст спирачна    

222.  Накрайник десен к-т    

223.  Накрайник ляв к-т    

224.  Нит Ф8мм    

225.  Обръч джанта    

226.  Опора за кантарна ос с втулки к-т    

227.  Ос балансираща кантарна к-т    

228.  Палец притискателен диск    

229.  Паркинг спирачка    

230.  ПГУ к-т ОАО”КАМАЗ”    

231.  Педали за газта и спирачката к-т    

232.  Пера чистачки    

233.  Пиньон на заден мост    
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234.  Пиньон на средният мост 15 зъба    

235.  Пластина бързи бавни    

236.  Пластини бързи-бавни    

237.  Плочка опорна за притискателния диск    

238.  Пневмоклапан    

239.  Полумуфа на силоотводната кутия    

240.  Полуоска дълга лява КАМАЗ    

241.  Полуоска къса дясна КАМАЗ    

242.  Помпа горна за съединител    

243.  Помпа долна за съединител    

244.  Помпа за кош НШ50    

245.  Предпазители 10А    

246.  Предпазители 20А    

247.  Предпазители 25А    

248.  Предпазители 30А    

249.  Предпазители 5А    

250.  Предпазители 7.5А    

251.  Пружина за спирачна камера    

252.  Пружина за челюст спирачна    

253.  Пружина муфа лагер съединител    

254.  Пружина челюсти    

255.  Пръстен уплътнителен на башмака (червен)    

256.  Пръстен уплътнителен на екцентрика    

257.  Радиатор воден    

258.  Радиатор за парно    

259.  Раздалечителен обръч    

260.  Разпределителен вал    

261.  Разпръсквач    

262.  Редуктор за среден мост к-т с МОД i=6,53    

263.  Редуктор заден мост к-т i=6,53    

264.  Резервоар горивен 170 литра    

265.  Резервоар горивен 250 литра    

266.  Реле за заден ход    
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267.  Реле за мигачите тип РС 951    

268.  Реле стартерно    

269.  Реле фар 5кр.    

270.  Рем к-т за балансьора    

271.  Рем к-т за бутона на моторната спирачка    

272.  Рем к-т за водна помпа малък ( 4поз.)    

273.  Рем к-т за глава на компресора    

274.  Рем к-т за главен спирачен кран    

275.  Рем к-т за двуцилиндров компресор(пълен)    

276.  Рем к-т за дехидратора    

277.  Рем к-т за едноцилиндров компресор(пълен)    

278.  Рем к-т за капака на горивния филтър (5 поз.)    

279.  Рем к-т за клапани ограничаващ налягането    

280.  Рем к-т за петпътен кран    

281.  Рем к-т за спирачна камера задна КАМАЗ    

282.  Рем к-т за тройно защитен клапан    

283.  Рем к-т за ускорителен клапан    

284.  Рем к-т за шенкел пълен    

285.  Рем к-т накрайник пълен    

286.  Рем к-т помпа хидроусилвател    

287.  Рем. к-т за инжектор пълен (8 поз.)    

288.  Рем.к-т за болт реактивна щанга (пълен)    

289.  Рем.к-т за водна помпа пълен    

290.  Рем.к-т за водна система силикон (3поз.)    

291.  Рем.к-т за водната система черен (3поз.)    

292.  Рем.к-т за ГСЦ за горна помпа    

293.  Рем.к-т за делителя (пълен)    

294.  Рем.к-т за ПГУ    

295.  Рем.к-т за стартер пълен    

296.  Рем.к-т за хидроцилиндър на самосвал КАМАЗ    

297.  Ремък 1320х10    

298.  Ресьор заден к-т усилен (самосвал) 14 листа    

299.  Ресьор преден к-т    
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300.  Ресьорен лист №1 с отвор    

301.  Ресьорен лист №2 зарязан    

302.  Ресьорен лист заден №1 прав    

303.  Рефлектор с пружина    

304.  Рефлектор халоген    

305.  Ризи, бутала, сегменти,бутален болт и О-пръстени к-т    

306.  Ролка обтяжна    

307.  Ротор за генератор к-т    

308.  Ротор за стартер    

309.  Сателитно колело на дифренциала с втулките    

310.  Сегменти к-т за 1 двигател ОАО”КАМАЗ”    

311.  Семерин за водна помпа    

312.  Семеринг за заден редуктор ляв КАМАЗ    

313.  Семеринг за предна главина 130х162х10    

314.  Семеринг за среден редуктор (десен) КАМАЗ    

315.  Семеринг за среден редуктор (ляв) КАМАЗ    

316.  Семеринг заден на КВ 105*130*12 (бял)    

317.  Семеринг заден на КВ 105*130*12 (червен)    

318.  Семеринг задна главина 142х168х12    

319.  Семеринг на башмака кантара 115х145х15    

320.  Семеринг на заден редуктор десен КАМАЗ    

321.  Семеринг на корпус хидромуфа червен 100х125х12    

322.  Семеринг на корпус хидромуфа червен 34х50х10    

323.  Семеринг на корпус хидромуфа черен 34х50х10    

324.  Семеринг на фланец първичен вал 25х42х10    

325.  Семеринг на фланеца на заден мост 69,7х92х12    

326.  
Семеринг на фланеца на среден мост и МОД  

69,7х92х12 

 
  

327.  Семеринг на хидравлика 41,8х58х10    

328.  Семеринг фланец първичен вал 45х60х7 малък    

329.  Семеринг фланец първичен вал 45х64х8 голям    

330.  Семеринги к-т за скоростна кутия (3поз.)    

331.  Силикон маслоустойчив    
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332.  Силоотводна кутия    

333.  
Силоотводна кутия к-т с хидравлична помпа НШ-32-

Л-2 

 
  

334.  Скоба ауспух    

335.  Скоба за преден ресьор    

336.  Скоба с гайка к-т заден ресьор    

337.  Скоба с гайка к-т заден ресьор 8т.    

338.  Скоба с гайките за тройника    

339.  Средство бързо палене    

340.  Стартер к-т тип СТ 142 Б    

341.  Степенка дясна    

342.  Степенка лява    

343.  Стойка за спирачна камера    

344.  Стоп заден к-т  типФП 130-Г    

345.  Стоп объл    

346.  Стъкло за страничен мигач    

347.  Стъкло стоп Камаз    

348.  Стъкло стоп обло    

349.  Стъкло челно за 1 бр.(половинката)    

350.  Тампон за амортисьор    

351.  Тампон за двигател заден    

352.  Тампон за двигател преден    

353.  Тампон за леген полусферичен    

354.  Тампон за леген прав    

355.  Тампон за легена полусфера    

356.  Тампон за преден ресьор    

357.  Тампон за скоростна кутия    

358.  Тапи за глава    

359.  Тапи за глава к-т    

360.  Термостат    

361.  Тласкач на ПГУ    

362.  Тресчотка задна дясна к-т    

363.  Тресчотка задна лява к-т    
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364.  Тресчотка задна лява к-т 5511    

365.  Тресчотка предна к-т    

366.  Тройник    

367.  Тройник с оплетка    

368.  Тръба ауспухна дясна-крива    

369.  Тръба ауспухна лява-права    

370.  Тръба ауспухна-тройник крива    

371.  Тръба ауспухна-тройник права    

372.  Тръба високо налягане    

373.  Тръба високо налягане за хидравлика    

374.  Тръба за въздух от компресора до балансьора    

375.  Тръба за хидравлик права    

376.  Тръба к-т за високо налягане на хидравлика    

377.  Тръба маркуч за излишно гориво к-т (лява и дясна)    

378.  Тръба ниско налягане хидравлик Г-образна    

379.  Тръби за въздух к-т (пластмасови) 5511    

380.  Удължител за помпене    

381.  Уплътнение за ризи    

382.  Фар преден к-т    

383.  Филтър въздушен (елемент)    

384.  Филтър въздушен турбо    

385.  Филтър горивен с тяло к-т    

386.  Филтър горивен фин    

387.  Филтър дехидратор    

388.  Филтър маслен (елемент) КАМАЗ 65111    

389.  Филтър маслен с тяло к-т    

390.  Фланец вилка за преден кардан    

391.  Фланец на вентилатора    

392.  Фланец на първичният вал (капачката)    

393.  Фланец на редуктор заден и среден мост    

394.  Хидравлична помпа к-т    

395.  Хидроцилиндър к-т за самосвал КАМАЗ 5511    

396.  Цилиндър хидравличен    
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397.  Часовник с прибори к-т    

398.  Челюст спирачна к-т с накладки    

399.  Четка  за генератор    

400.  Четка изолирана за стартер    

401.  Четкодържател за стартер    

402.  Четкодържател к-т за генератор    

403.  Шенкел    

404.  Шпилка за барабана с гайка к-т М18х1,5х25х40    

405.  Щанга кормилна къса    

406.  Щанга напречна кормилна дълга к-т    

407.  Щанга реактивна к-т S-образна    

408.  Щека за масло (пръчка масломер)    

409.  
Ябълковиден болт за шарнирна връзка на хидравличен 

цилиндър 

 
  

                                                                                                                                                          Общо лева, без ДДС:   

 

Производител и страна на произход на резервните части: …………………………………………………………………………………………….…...… 

 

Категория-Шкода Кароса-Шкода Европа- Шкода Лиаз Мадара 

 

№ 
Наименование на резервната част изисквана от 

Възложителя 

Наименование на резервната част предлагана от 

Изпълнителя 

Цена в лева, 

 без ДДС 

1.  Аварийна лампа (буркан) с червяк   

2.  Алтернатор без вгр.реле Лиаз   

3.  Алтернатор с вгр.реле 830   

4.  Амортисьор кабина Лиаз   

5.  Амортисьор преден Лиаз   

6.  Амортисьор седалка   

7.  Ампермер   

8.  Баланс за въздух Лиаз   

9.  Баланс за въздух МТ   

10.  Барабан спирачен   

11.  Бендикс   
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12.  Биела Ф45   

13.  Биела Ф50   

14.  Блок цилиндров за компресора   

15.  Болт за кардан М12   

16.  Болт за кардан М14   

17.  Болт кух за гориво   

18.  Болт кух за излишна нафта   

19.  Болт ресьор   

20.  Болт шарнирен   

21.  Болт ябълковиден за щанга   

22.  Брава за врата Лиаз   

23.  Буренце бърза връзка Ф10   

24.  Буренце бърза връзка Ф12   

25.  Буренце бърза връзка Ф14   

26.  Буренце бърза връзка Ф4   

27.  Буренце бърза връзка Ф6   

28.  Буренце бърза връзка Ф8   

29.  Бутало за инжектор Лиаз   

30.  Бутон за моторна спирачка електрически   

31.  Бутон за моторна спирачка крачен   

32.  Бутон за палене Лиаз   

33.  Бутон за подгряваща свещ Лиаз   

34.  Бутон стартер   

35.  Бързи връзки Ф10   

36.  Бързи връзки Ф12   

37.  Бързи връзки Ф14   

38.  Бързи връзки Ф4   

39.  Бързи връзки Ф6   

40.  Бързи връзки Ф8   

41.  Вал за водна помпа   

42.  Вал за задвижване на компресора Лиаз   

43.  Вал колянов за компресор Лиаз   

44.  Вал разпределителен Лиаз   
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45.  Венец за маховик Лиаз   

46.  Вилка за съединител Лиаз   

47.  Включвател   

48.  Включвател за стартер Лиаз   

49.  Водач на клапаните Лиаз   

50.  Втулка биелна Ф45   

51.  Втулка биелна Ф50   

52.  Втулка за стартер   

53.  Гайка бърза връзка Ф 10   

54.  Гайка бърза връзка Ф 12   

55.  Гайка бърза връзка Ф4   

56.  Гайка бърза връзка Ф6   

57.  Гайка бърза връзка Ф8   

58.  Гайка за кардан М12   

59.  Гайка за кардан М14   

60.  Гарнитура за водна помпа   

61.  Гарнитура за глава Лиаз   

62.  Гарнитура за глава МТ   

63.  Гарнитура за двигател к-т Лиаз   

64.  Гарнитура за изпускателни тръби "очиларка"   

65.  Гарнитура за капака на клапаните Лиаз   

66.  Гарнитура за картер Лиаз   

67.  Гарнитура за скоростна кутия к-т Лиаз   

68.  Глава за двигател оборудвана Лиаз   

69.  Гресьорка криви 90 градуса М10   

70.  Гресьорка криви 90 градуса М6    

71.  Гресьорка криви 90 градуса М8   

72.  Гресьорки криви 45 градуса М10   

73.  Гресьорки криви 45 градуса М6   

74.  Гресьорки криви 45 градуса М8   

75.  Гресьорки прави  М10   

76.  Гресьорки прави  М6   

77.  Гресьорки прави  М8   
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78.  Датчик вода Лиаз   

79.  Датчик масло Лиаз   

80.  Диск притискателен Лиаз   

81.  Диск притискателен МТ   

82.  Диск феродов Лиаз   

83.  Диск феродов МТ   

84.  Дихтунга Ф10   

85.  Дихтунга Ф12   

86.  Дихтунга Ф14   

87.  Дихтунга Ф32   

88.  Дихтунга Ф6   

89.  Дихтунга Ф8   

90.  Дюза к-т Лиаз   

91.  Ел.кабел "спирала"   

92.  Ел.мотор за парно Лиаз   

93.  Елементи бърза връзка Ф10   

94.  Елементи бърза връзка Ф12   

95.  Елементи бърза връзка Ф4   

96.  Елементи бърза връзка Ф6   

97.  Елементи бърза връзка Ф8    

98.  Елементи бърза връзка Ф9   

99.  Жило километражно 3900   

100.  Жило километражно 4300   

101.  Жило километражно 4820   

102.  Жило обортомер 2300   

103.  Зъбно колела маслена помпа   

104.  Инжектор   

105.  Кабелна обувка женска   

106.  Кабелна обувка мъжка   

107.  Капачка за радиатор с клапан Лиаз   

108.  Капачка за резервоар Лиаз   

109.  Каре кардан Лиаз   

110.  Каре кардан МТ   
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111.  Клаксон електрически 12 V   

112.  Клаксон електрически 24V   

113.  Клапан всмукателен 011   

114.  Клапан всмукателен 014   

115.  Клапан за конденза (за бутилките)   

116.  Клапан изпускателен L, MT   

117.  Клапан нагнетателен за ГНП   

118.  Клапан падение налягане за ГНП-L.MT   

119.  Ключ за светлини комбиниран Лиаз   

120.  Ключ за чистачки Лиаз   

121.  Ключ контактен Лиаз   

122.  Ключ маса 020   

123.  Колянов вал   

124.  Компресор Лиаз   

125.  Конус джанти   

126.  Кран 5-пътен    

127.  Кран за ръчна спирачка Лиаз   

128.  Кранче за парно Лиаз   

129.  Крушка габарит 24V 5W   

130.  Лагер 30205   

131.  Лагер 30305   

132.  Лагер 30310   

133.  Лагер 32312   

134.  Лагер 32313   

135.  Лагер 32315   

136.  Лагер 3305   

137.  Лагер 4006   

138.  Лагер 6201 за алтернатор   

139.  Лагер 6204   

140.  Лагер 6205   

141.  Лагер 6211   

142.  Лагер 6305   

143.  Лагер 6306   
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144.  Лагер аксиален 51210 за шенк.болт   

145.  Лагер амбриажен Лиаз   

146.  Лагер амбриажен МТ   

147.  Лагер основни к-т L   

148.  Лагер СШ - 40   

149.  Лагери биелни   

150.  Лагери биелни 2-ри рем. L+MT   

151.  Лагери биелни 3-ти рем.L+MT   

152.  Лагери биелни1-ви рем.Лиаз   

153.  Лагери осн. 1-ви рем.к-т L   

154.  Лагери основни 2   

155.  Лагери основни 3-ти рем.к-т L   

156.  Лост скоростен Лиаз   

157.  Лупа за въздух обикновенна   

158.  Манометър до 10 Атм   

159.  Манометър до 16 Атм   

160.  Маркуч 13х400 спирачен къс МТ   

161.  Маркуч 13х650 спирачен дълъг МТ   

162.  Маркуч 8х450 спирачен L   

163.  Маркуч 8х530 спирачен L   

164.  Маркуч за въздух "спирала"   

165.  Маркуч за гориво 8х1020   

166.  Маркуч за гориво 8х1200   

167.  Маркуч за гориво 8х400   

168.  Маркуч за гориво 8х650   

169.  Маркуч за гориво 8х720   

170.  Маркуч за гресиране без накрайник   

171.  Маркуч за излишнo гориво   

172.  Маркуч за маслен охладител   

173.  Маркуч за помпене 24м.   

174.  Маркуч за помпене на гуми 12м.   

175.  Маркуч за серво 16х2000   

176.  Маркуч хидр. М32х400 за коша   



ТО/ММ/КТ   Стр. 37 

 

177.  Мембрана за пред.спир.цилиндър МТ гьон   

178.  Мемрана за хидр.цилиндър гьон   

179.  Мигач преден нов модел Лиаз   

180.  Муфа за 2-ра,3-та и 4-та скорост   

181.  Муфа за амбриажен лагер А   

182.  Муфа с бронзиална втулка за СИНХРОН.Z 28   

183.  Накладки задни 18 мм Лиаз   

184.  Накладки предни РТ,МТ   

185.  Накрайник за гресиране "Г"-образец   

186.  Накрайник за гресиране прав   

187.  Накрайник за щанга десен А   

188.  Нафтомер   

189.  Обеца за ресьор преден Лиаз   

190.  О-пръстен маслен охладител Лиаз   

191.  О-пръстен между главите Лиаз   

192.  О-пръстен редуктор Лиаз   

193.  Опръстен ремъчна шайба Лиаз   

194.  О-пръстен цилиндър б/б 46х38   

195.  Педал спирачен Лиаз   

196.  Перка вентилаторна Лиаз   

197.  Плафон за кабина к-т   

198.  Повдигач на клапаните Лиаз   

199.  Помпа амбриажна Лиаз   

200.  Помпа водна Лиаз   

201.  Поплавък за резервоар   

202.  Разпръсквач    

203.  Разпръсквач 530-1427   

204.  Разпръсквач 530-4376   

205.  Разпръсквач 533-4378   

206.  Разпръсквач 535-4375   

207.  Резервоар гориво   

208.  Реле за зареждане 28V-460   

209.  Реле за мигачи L-802,808,807   
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210.  Реле за мигачи МТ   

211.  Ремък AVX 10х1175   

212.  Ремък AVX 13х1125   

213.  Ремък AVX 13х1275   

214.  Ремък AVX 13х1350   

215.  Ремък SPA 12,5х1350   

216.  Ремък SPA 12,7х1250 Кароса   

217.  Ремък SPA 12,7х1750   

218.  Ремък SPZ 9,7х1250   

219.  Ремък SPZ 9,7х1275   

220.  Ресьор основен и спомагателен к-т    

221.  Ресьор преден к-т Лиаз   

222.  Ресьор спомагателен Лиаз   

223.  Рефлектор за фар Лиаз   

224.  Ризи и бутало к-т 016   

225.  Ротор за стартер Лиаз -620   

226.  Семеринг 130х162   

227.  Семеринг 42х58   

228.  Семеринг 69х92   

229.  Скоба ресьор   

230.  Турбокомпресор   

231.  Удължител за помпене на гуми   

232.  Усилвател за съединител Лиаз   

233.  Усилвател за съединител МТ   

234.  Фар к-т Лиаз   

235.  Фибър за водна помпа Лиаз   

236.  Филтър въздушен Р-110 Лиаз   

237.  Филтър въздушен Р-13 Лиаз   

238.  Филтър горивен Лиаз   

239.  Филтър маслен Лиаз   

240.  Филтър слама МТ   

241.  Фланец за кардан с вилка L+MT   

242.  Хидравлик   
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243.  Цилиндър спирачен преден Лиаз   

244.  Чашкоутайник к-т Лиаз   

245.  Челюст за лафет Лиаз   

246.  Четки за алтернатор L,A   

247.  Четки за стартер Лиаз   

248.  Чистачки к-т Лиаз   

249.  Шайба аксиална назъбена   

250.  Шайба аксиална плоска   

251.  Шайба колянов вал   

252.  Шайба ремъчна Лиаз   

253.  Шлауха ф10 спирачки   

254.  Шлауха ф12 спирачки   

255.  Шлауха Ф15 спирачки   

256.  Шлауха Ф6 спирачки   

257.  Шлауха Ф8 спирачки   

258.  Шумозаглушител   

Общо лева, без ДДС:  

 

Производител и страна на произход на резервните части: …………………………………….…………………………………………………………...… 

 

 

 

Категория ГАЗ  27057 581/27057 0398 

 

№ 
Наименование на резервната част изисквана от 

Възложителя 

Наименование на резервната част предлагана от 

Изпълнителя 

Цена в лева без ДДС 

27057 581 

дизел 

2134 см3 

27057 0398 

дизел 

2800см3 

1.  Амортисьор преден    

2.  Амортисьор заден    

3.  Барабан спирачен    

4.  Бендикс    

5.  Болт шарнирен горен    



ТО/ММ/КТ   Стр. 40 

 

6.  Болт шарнирен долен    

7.  Брава за врата лява/дясна    

8.  Включвател стартер    

9.  Вакумпомпа    

10.  Вал карданен к-т    

11.  Вал карданен преден    

12.  Вал карданен междинен    

13.  Вал карданен заден    

14.  Вал разпределителен    

15.  Вал колянов    

16.  Втулки селенови горни+долни    

17.  Верига ангренаж к-т    

18.  Венец маховик    

19.  Вилка външна на предна полуоска    

20.  Вилка съединител    

21.  Вискозна муфа за вентилаторна перка    

22.  Включвател ел.мотор    

23.  Водна помпа    

24.  Водни с-я  к-т    

25.  Водно съединение Г-образно    

26.  Водно съединение горно    

27.  Водно съединение долно    

28.  Гайка за джанта    

29.  Гарнитура водна помпа    

30.  Гарнитура смукателна към двигател    

31.  Гарнитура тръба водна помпа    

32.  Гарнитура тръба изпускателна към турбина    

33.  Гарнитура тръба смукателна дълга    

34.  Гарнитура глава    

35.  Гарнитура картер    

36.  Генератор    

37.  Главен спирачен цилиндър    

38.  Главина к-т    
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39.  Глава двигател    

40.  Главно предаване преден мост    

41.  Главно предаване заден мост    

42.  Греда двигател    

43.  Гумички филтър горивен    

44.  Датчик за температура    

45.  Синхронен датчик    

46.  Датчик налягане масло    

47.  Датчик детонация    

48.  Датчик система управление    

49.  Диск притискателен    

50.  Диск спирачен    

51.  Диск феродов    

52.  Диференциал к-т    

53.  Долен работен цилиндър/ съединител/    

54.  Дръжка врата дясна външна    

55.  Дръжка врата задна външна    

56.  Дръжка врата лява външна    

57.  Дръжка врата странична външна плъзгаща    

58.  Дръжка за врата странична вътрешна плъзгаща    

59.  Ел.помпа стъклочистачки к-т    

60.  Електромотор    

61.  Жило ръчна предна    

62.  Зъбно колело бавни-водещо    

63.  Зъбно колело бързи- водещо    

64.  Зъбно колело водимо    

65.  Капачка фланец за предна полуоска    

66.  Капачка масло    

67.  Капак ангренажен    

68.  Капак клапани    

69.  Картер двигател    

70.  Каре за волан    

71.  Капак скоростна кутия    
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72.  Каре за кардан    

73.  Каре кормилен прът(за волана)    

74.  Каре полувал    

75.  Ключ за фарове    

76.  Ключ контактен    

77.  Клапани изпускателни    

78.  Клапани всмукателни    

79.  Кожух скоростна к-я    

80.  Колесен спирачен цилиндър заден    

81.  Кормилна кутия к-т    

82.  Кормилен накрайник    

83.  Кранче за парно    

84.  К-т шенкелни болтове    

85.  Лагер амбриажен    

86.  Лагери биелни к-т    

87.  Лагери основни к-т    

88.  Лагер вал бързи – бавни заден    

89.  Лагер вал бързи-бавни преден    

90.  Лагер изходящ вал заден    

91.  Лагер касета меж. диференциал    

92.  Лагер междинен вал заден    

93.  Лагер междинен вал преден    

94.  Лагер полувал  50307    

95.  Лагер полувал  6207    

96.  Лагер предна главина външен    

97.  Лагер предна главина вътрешен    

98.  Лагер раздатъчна кутия 42306    

99.  Лагер водна помпа    

100.  Лист ресьорен    

101.  Лост скорости    

102.  Маркуч спирачен преден    

103.  Маркуч турбокомпресор    

104.  Маркуч хидравлика    
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105.  Маркуч съединител    

106.  Маховик    

107.  Междинен диференциал    

108.  Механизъм брава заключващ десен/ляв    

109.  Муфа разпределителна кутия    

110.  Накладки предни к-т    

111.  Накрайник за щанга    

112.  Ос шенкелна к-т    

113.  Основа дръжка врата стрнична    

114.  Перка вентилатор    

115.  Полувал преден дълъг к-т    

116.  Полувал преден къс к-т    

117.  Помпа горовоподкачваща    

118.  Помпа за миячно устройсво(сонда)    

119.  Помпа спирачна    

120.  Помпа съединител горна    

121.  Помпа съединител долна    

122.  Преден полувал външен    

123.  Предна главина    

124.  Преден мигач л/д    

125.  Привод фиксатор задна лява врата    

126.  Радиатор воден    

127.  Радиатор парно    

128.  Раздатъчна кутия к-т    

129.  Резервоар гориво    

130.  Регулатор на напрежение    

131.  Ремонтен к-т за шенкели    

132.  Рем. к-т хебел централен    

133.  Ремонтен к-т ПГУ    

134.  Ремък 1625 (пистов)    

135.  Ремък ангренажен    

136.  Ресьор заден к-т    

137.  Ресьор преден к-т    
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138.  Главно предаване преден мост    

139.  Ролка  ангренаж    

140.  Ролка обтегач пистов ремък    

141.  Ролка пистов ремък    

142.  Семеринг 34х50    

143.  Семеринг 42х75х10    

144.  Семеринг главина 65х90х10    

145.  Семеринг за заден диференциал    

146.  Семеринг за полуоска  52х72х10    

147.  Семеринг за преден диференциал    

148.  Семеринг за преден ръкав    

149.  Семеринг цапфа  35х48х10    

150.  Скоростна кутия к-т    

151.  Скоби к-т маншон    

152.  Стъкло преден мигач л/д    

153.  Стъкло стоп л/д    

154.  Стъклоповдигащ механизъм пр. лява врата    

155.  Съединител к-т    

156.  Супорт десен/ляв    

157.  Тампон ауспух заден    

158.  Тампон ауспух преден    

159.  Тампон преден мост(м/у ресьор и шаси)    

160.  Тампон преден ресьор    

161.  Тампон заден ресьор    

162.  Тампон амортисьор    

163.  Фар к-т    

164.  Филтър въздушен    

165.  Филтър горивен    

166.  Филтър маслен    

167.  Фланец за кардан разпр. кутия    

168.  Фланец полуоска    

169.  Хидравлична помпа управление    

170.  Челюст спир. к-т  / с феродо/    
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171.  Четки стартер (за брой)    

172.  Чистачки к-т    

173.  Цилиндър заден спирачен    

174.  Шумозаглушител заден    

175.  Шумозаглушител среден    

                                                                                                                                                            Общо лева, без ДДС:   

 

Производител и страна на произход на резервните части: ……………………………………………………...………………………………………...… 

 

 

Категория- УАЗ 452/31519 

 

№ 
Наименование на резервната част изисквана от 

Възложителя 

Наименование на резервната част предлагана от 

Изпълнителя 

Цена в лева без ДДС 

УАЗ 452 УАЗ 31519 

1.  Авансова плочка    

2.  Алтернатор    

3.  Амортисьор заден    

4.  Амортисьор преден    

5.  Амперметър    

6.  Ангренан. колела  к-т    

7.  Ауспух    

8.  Барабан за ръчна спирачка    

9.  Барабан спирачен    

10.  Бендикс стартер    

11.  Бензинова помпа    

12.  Блок цилиндров    

13.  Бобина    

14.  Болт барабанен    

15.  Болт с гайка за кардан    

16.  Болт шенкелен    

17.  Вал вторичен    

18.  Вал карданен за кормилен прът    

19.  Вал колянов    
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20.  Вал първичен    

21.  Вал разпределителен    

22.  Венец за маховик    

23.  Вилка амбриажн    

24.  Включвател ел. мотор    

25.  Включвател стартер    

26.  Волан    

27.  Втулка за шекелен болт    

28.  Втулки гумени за ресьор    

29.  Втулки к-т стартер    

30.  Гайка за болт барабанен    

31.  Гарнитура глава    

32.  Гарнитура за фланец асп. тръба    

33.  Гарнитура капак диференциал    

34.  Гарнитура картер    

35.  Гарнитура колектор изпускателен    

36.  Гарнитура колектор смукател    

37.  Гарнитура к-т двигател    

38.  Гарнитури и упл. ризи к-т    

39.  Генератор    

40.  Горен амбриажен цилиндър    

41.  Гумички за клапани    

42.  Гумички за помпа съединмител к-т    

43.  Гърне ауспухнова тръба(двоянка  4 отв.)    

44.  Датчик аварийно налягане    

45.  Датчик за скорост    

46.  Датчик за температурата    

47.  Дебитомер въздух Хънтър    

48.  Делко прекъсвач токоразпр.    

49.  Джанта    

50.  Диск притискателен    

51.  Диск феродов    

52.  Дистрибуторна капачка    
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53.  Дифузьор за радиатор    

54.  Долен амбриажен цилиндър    

55.  Дръжки външни    

56.  Жило километраж    

57.  Жило ръчна спирачка    

58.  Зъбно колело за задна скорост    

59.  Зъбно колело за І скорост    

60.  Зъбно колело за ІІ скорост    

61.  Зъбно колело за ІІІ скорост    

62.  Кабели за свещи к-т    

63.  Капак за скоростна кутия    

64.  Капак заден за стартер к-т    

65.  Капак картер диференциал    

66.  Капачка за радиатор    

67.  Кардан заден    

68.  Кардан преден    

69.  Каре кардан заден    

70.  Каре кардан преден    

71.  Касета диференциал    

72.  Километраж    

73.  Клапан всмукателен    

74.  Клапан изпускателен    

75.  Ключ контактен    

76.  Ключ маса    

77.  Ключ мигачи    

78.  Ключ светлини    

79.  Ключ чистачки    

80.  Колянов вал    

81.  Контактен ключ    

82.  Кормилна кутия    

83.  Корона и пиньон 37 зъба    

84.  Корона и пиньон 41 зъба    

85.  Корона и пиньон Хънтър    
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86.  Кутия раздатъчна    

87.  Кутия скоростна    

88.  Лагер амбриажен    

89.  Лагер за главина    

90.  Лагер за диференциал    

91.  Лагери биелни к-т    

92.  Лагери основни к-т    

93.  Маркуч високо налягане (хидравлика)    

94.  Маркуч спирачен заден    

95.  Маркуч спирачен централен    

96.  Маховик    

97.  Мигач к-т    

98.  Моторче парно    

99.  Моторче чистачки    

100.  Муфа аксиален лагер    

101.  Муфа с лагер к-т    

102.  Муфа синхронизираща    

103.  Накладка предна к-т    

104.  Накрайник кормилна щанга десен/лява    

105.  Огледало за обратно виждане  дясно/ляво    

106.  Палец дистрибутерен    

107.  Перка вентилаторна    

108.  Перо чистачки    

109.  Планка за закрепване на скоростна кутия    

110.  Полуос задна външна    

111.  Полуос предна дълга    

112.  Полуос предна къса    

113.  Помпа бензинова    

114.  Помпа водна к-т    

115.  Помпа горна съединител    

116.  Помпа долна съединител    

117.  Превключвател светлини    

118.  Прекъсвач токоразпределител    
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119.  Привод за километраж    

120.  Привод маслена помпа    

121.  Пружина за амбриажна муфа    

122.  Радиатор воден    

123.  Радиатор за парно    

124.  Реле регулатор РР-380    

125.  Реле стартерно    

126.  Ремонтен к-т втулки  стартерни    

127.  Ремък за помпа на усилвател    

128.  Ремък пистов 1220    

129.  Ремък пистов 1370    

130.  Ресьор заден    

131.  Ресьор преден    

132.  Ризи, бутала и сегменти к-т    

133.  Свещ запалителна    

134.  Семеринг главина  60х85х10    

135.  Семеринг диференциал    

136.  Семеринг колянов вал    

137.  Семеринг полуос    

138.  Сервоапарат спирачки    

139.  Синхронизатор ІІІ и ІV    

140.  Скоба заден ресьор с гайка к-т    

141.  Скоба закрепваща за аспух    

142.  Скоростна кутия к-т    

143.  Спирачна помпа    

144.  Спирачно цилиндърче задно    

145.  Спирачно цилиндърче предно дясно    

146.  Спирачно цилиндърче предно ляво    

147.  Стартер    

148.  Стоп к-т    

149.  Стоп машинка    

150.  Стъкло задна врата л/д    

151.  Стъкло задно    
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152.  Стъкло предна врата л/д    

153.  Стъкло предно    

154.  Стъклоповдигащ механизъм предна лява врата    

155.  Съединение водно    

156.  Съединение водно горно    

157.  Съединение водно долно криво    

158.  Съединения водни к-т    

159.  Тампон двигател    

160.  Тампон за амортисьор    

161.  Тампон ресьор    

162.  Термостат    

163.  Тръбички за спирачна система к-т    

164.  Фар к-т    

165.  Фиксатор к-т    

166.  Филтър въздушен    

167.  Филтър горивен    

168.  Филтър маслен    

169.  Хебел    

170.  Хидроусилвалел    

171.  Цапфа за преден мост    

172.  Челюст спирачна к-т    

173.  Четки  стартер к-т    

174.  Четкодържател    

175.  Чукче и наковалня    

176.  Шайба за шенкелен болт    

177.  Шумозаглушител    

178.  Щанга надлъжна    

179.  Щанга напречна    

                                                                                                                                                  Общо лева, без ДДС:   

 
Производител  и страна на произход на резервните части: …………………………………………………………………………………………………… 
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Категория- Форд Рейнджър, обем двигател 2499 см3 ;мощност 82кW;  година на производство 2006г. 

 

№ 
Наименование на резервната част изисквана от 

Възложителя 

Наименование на резервната част предлагана от 

Изпълнителя 

Цена в лв. без 

ДДС 

1.  АМОРТЕСЬОР ЗАДЕН   

2.  АМОРТИСЬР ПРЕДЕН   

3.  АНГРЕНАЖ К-Т   

4.  АПАРАТ СПИРАЧЕН   

5.  АУСПУХНИ ГЪРНЕТА   

6.  БАРАБАН СПИРАЧЕН   

7.  БЕНДИКС   

8.  БИАЛЕТКА   

9.  БИЕЛНА ВТУЛКА   

10.  БИЕЛНИ ЛАГЕРИ  (за 8 броя)   

11.  БЛОК УПРАВЛЯВАЩ ВЕНТИЛАТОР   

12.  БЛОК ЦИЛИНДРОВ   

13.  БОЛТ ГОРЕН НОСАЧ   

14.  БОЛТ МАХОВИК   

15.  БОЛТ ШАРНИРЕН  ГОРЕН   

16.  БОЛТ ШАРНИРЕН  ДОЛЕН   

17.  БОЛТОВЕ К-Т РАЗПР .ВАЛ   

18.  БОЛТОВЕ К-Т ЦИЛИНДР.ГЛАВА   

19.  БРАВА БАГАЖНИК/МОДУЛ/   

20.  БРАВА ВРАТА/ЕЛ.МОДУЛ/   

21.  БРОНЯ   

22.  БУТАЛЕН БОЛТ   

23.  БУТАЛО   

24.  БУТАЛО СПИРАЧЕН АПАРАТ   

25.  БУТОН АВАРИЙНИ СВЕТЛИНИ   

26.  БУТОН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН  (ESP)   

27.  ВАКУУМ ПОМПА НА СПИРАЧНАТА С-МА   

28.  ВЕНТИЛАТОР   
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29.  ВИЛКИ СК.КУТИЯ  (за 1 брой)   

30.  ВИСЯЩ ЛАГЕР С ТАМПОН   

31.  ВОДАЧ КЛАПАНИ   

32.  ВОДНА ПОМПА   

33.  ВОДНО СЪЕДИНЕНИЕ ГОРНО   

34.  ВОДНО СЪЕДИНЕНИЕ ДОЛНО   

35.  ВТУЛКА РЕСЬОРНА   

36.  ВТУЛКИ СЕЛЕНОВИ К-Т ГОРЕН НОСАЧ   

37.  ВТУЛКИ СЕЛЕНОВИ К-Т ДОЛЕН НОСАЧ   

38.  ВЪЖЕ РЪЧНА СПИРАЧКА   

39.  ВЪЗДУХОВОД ИНТЕРКУЛЕР   

40.  ВЪЗДУХОМЕР   

41.  ГАЙКА БОЛТ БАРАБАНЕН   

42.  ГАРНИТУРА АНГР.КАПАК   

43.  ГАРНИТУРА ГЛАВА   

44.  ГАРНИТУРА КАПАК КЛАПАНИ   

45.  ГАРНИТУРА КОЛЕКТ.ТРЪБИ   

46.  ГЕНЕРАТОР   

47.  ГЛАВА ЦИЛИНДРОВА   

48.  ГЛАВЕН ЛИСТ РЕСЬОРЕН   

49.  ГОРИВНА ПОМПА   

50.  ГОРИВОПРОВОДИ   

51.  ГРАФИТНА СМАЗКА   

52.  ГРЕДА ЗАДЕН МОСТ   

53.  ГРЕДА ПРЕДЕН МОСТ   

54.  ГУМИЧКИ КЛАПАНИ (за брой)   

55.  ДАТЧИК ABS   

56.  ДАТЧИК ВАКУУМ   

57.  ДАТЧИК ДЕТОНАЦИОНЕН   

58.  ДАТЧИК МАСЛО   

59.  ДАТЧИК ОБОРОТИ К.ВАЛ   

60.  ДАТЧИК ОБОРОТИ Р.ВАЛ   
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61.  ДЖАНТА (стомамена – 1 брой)   

62.  ДИСК ПРИТИСКАТЕЛЕН (само в к-т с феродов)   

63.  ДИСК СПИРАЧЕН ПРЕДЕН   

64.  ДИСК ФЕРОДОВ   

65.  ДИФЕРЕНЦИАЛ ЗАДЕН   

66.  ДИФЕРЕНЦИАЛ ПРЕДЕН   

67.  ДИХТУНГ, ДЮЗОДЪРЖАЧ   

68.  ДЪРЖАЧ СПИРАЧЕН АПАРАТ   

69.  ДЮЗИ  (за 1 брой)   

70.  ЕЛ.МОТОР ЧИСТАЧКИ   

71.  ЖИЛО ЗА ГАЗ   

72.  ЗЕГЕРКА ГЛАВИНА ПР.   

73.  ЗЪБНИ КОЛЕЛА АНГРЕНАЖ   

74.  ИНТЕРКУЛЕР   

75.  КАЗАНЧЕ СТЪКЛООМИВНО   

76.  КАПАК АНГРЕНАЖ (долен + горен)   

77.  КАПАК КЛАПАНИ   

78.  КАПАЧКА РАДИАТОР   

79.  КАПАЧКА РЕЗЕРВОАР   

80.  КАРДАН   

81.  КАРЕ ВЪНШНО   

82.  КАРЕ ВЪТРЕШНО   

83.  КАРЕ ЗАДЕН КАРДАН   

84.  КАРЕ ПРЕДЕН КАРДАН   

85.  КАРТЕР СК.КУТИЯ   

86.  КАСЕТА ДИФЕРЕНЦИАЛ   

87.  КЛАПАН ГНП   

88.  КЛАПАНИ ВСМУКАТЕЛНИ (за 1 брой)   

89.  КЛАПАНИ ИЗПУСКАТЕЛНИ (за 1 брой)   

90.  КЛЮЧ КОМБИНИРАН ЗА ФАРОВЕ И МИГАЧИ К-Т   

91.  КЛЮЧ КОНТАКТЕН   

92.  КЛЮЧ ФАРОВЕ   
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93.  КОБИЛИЦА ЗА КЛАПАНИ   

94.  КОЖУХ ВЕНТИЛАТОР   

95.  КОЖУХ ВЪЗД.ФИЛТЪР   

96.  КОЖУХ МАСЛЕН ФИЛТЪР   

97.  КОЛЕКТОР ИЗПУСКАТЕЛЕН   

98.  КОЛЕКТОР СМУКАТЕЛЕН   

99.  КОЛЕСЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪТ   

100.  КОЛЯНОВ ВАЛ   

101.  КОМПЕНСАТОР   

102.  КОМПРЕСОР КЛИМАТИК   

103.  КОНТАКТЕН КЛЮЧ   

104.  КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК  ДЪЛЪГ   

105.  КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК  КЪС   

106.  КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК К-Т Л/Д   

107.  КОРМИЛНА РЕЙКА   

108.  КОРОНА ПИНЬОН   

109.  КРУШКА Н7 12V   

110.  К-Т ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДИСКОВЕ НАКЛАДКИ   

111.  К-Т ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СПИРАЧНИ ЧЕЛЮСТИ   

112.  ЛАГЕР АКСИАЛЕН   (к-т)   

113.  ЛАГЕР ЗАДНА ГЛАВИНА К-Т   

114.  ЛАГЕР ПРЕДНА ГЛАВИНА   

115.  ЛАГЕР РАЗПР.ВАЛ   

116.  ЛАГЕР ОПОРЕН КАРДАН (полуос)   

117.  ЛАГЕРИ ДИФЕРЕНЦИАЛ (за 2 броя)   

118.  ЛАГЕРИ СК.КУТИЯ   

119.  ЛАЙСНИ (за 1 брой)   

120.  ЛАМДА СОНДА   

121.  ЛОСТ РЪЧНА СПИРАЧКА   

122.  МАНШОН ВЪНШ.КАРЕ (к-т ляв и десен)   

123.  МАНШОН ВЪТР.КАРЕ (к-т ляв и десен)   

124.  МАНШОН ПРЕДНА ПОЛУОСКА   
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125.  МАСЛОПРОВОДИ   

126.  МАХОВИК   

127.  МЕКА ВРЪЗКА АУСП.ГЪРНЕ   

128.  МИГАЧ   

129.  МОТОВИЛКА   

130.  МОТОР ПАРНО   

131.  МУФА АМБР. ЛАГЕР   

132.  НАКЛАДКИ ЗАДНИ  К-Т   

133.  НАКЛАДКИ ПРЕДНИ  К-Т   

134.  ОБТЯГАЩА РОЛКА   

135.  ОСНОВНИ ЛАГЕРИ  (за 10 броя)   

136.  ПАНЕЛ У-Е КЛИМАТИК   

137.  ПАНТА ВРАТА   

138.  ПЕРА ЧИСТАЧКИ (к-т предни)   

139.  ПЕРКА   

140.  ПЛАФОН   

141.  ПОВДИГАЧ НА КЛАПАНИТЕ   

142.  ПОМПА МАСЛЕНА   

143.  ПОМПА С-Л   

144.  ПРЕДНА ГЛАВИНА   

145.  ПРЕДНА ГЛАВИНА С ЛАГЕР-К-Т   

146.  ПРЕДПАЗИТЕЛИ   (за 1 брой)   

147.  ПРОБКА КАРТЕР   

148.  РАДИАТОР ВОДЕН   

149.  РАДИАТОР КЛИМАТИК   

150.  РАДИАТОР МАСЛЕН   

151.  РАДИАТОР ПАРНО   

152.  РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ   

153.  РЕЗЕРВОАР ГОРИВО   

154.  РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕТО НА ГОРИВОТО   

155.  РЕГУЛИРАЩИ ПРЪСТЕНИ   

156.  РЕМОНТЕН К-Т СПИРАЧЕН АПАРАТ   
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157.  РЕМОНТЕН К-Т ТУРБО   

158.  РЕМЪК  980х12.7   

159.  РЕМЪК 1090х12.7   

160.  РЕМЪК 13А 1000С/1100   

161.  РЕСЬОР ЗАДЕН К-Т(с тампони)   

162.  СВЕЩ ПОДГРЕВНА   

163.  СЕГМЕНТИ К-Т   

164.  СЕМЕРИНГ  (предна на к.в.)   

165.  СЕМЕРИНГ 35Х56Х16,5   

166.  СЕМЕРИНГ NDK AD 6778F(39х60х12)   

167.  СЕМЕРИНГ ГЛАВИНА ПРЕДНА 68,8х88х11,4   

168.  СЕМЕРИНГ РАЗПР. ВАЛ 32х46х7   

169.  СКОБА МАНШОН КАРЕ   

170.  СКОБА МАНШОН ПРЕДНА ПОЛУОСКА   

171.  СКОРОСТНА КУТИЯ   

172.  СПИРАЧНА ПОМПА   

173.  СТАРТЕР   

174.  СТОП К-Т   

175.  СТОП МАШИНКА   

176.  СТЪКЛО ЧЕЛНО   

177.  СТЪКЛОПОДЕМНИК ВРАТА   

178.  СУПОРТ   

179.  СЪЕДИНИТЕЛ К-Т   

180.  ТАМПОН АМОРТЕСЬОР   

181.  ТАМПОН ДВИГАТЕЛ заден   

182.  ТАМПОН ДВИГАТЕЛ преден   

183.  ТАМПОН НОСАЧ   

184.  ТАМПОН РЕСЬОР   

185.  ТАМПОНИ ПРЕДНА СТАБ.ЩАНГА /за бройка/   

186.  ТЕРМОСТАТ   

187.  ТОРСИОН Л/Д   

188.  ТРЪБА ИЗЛИШНО ГОРИВО   
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189.  ТРЪБА СПИРАЧКИ   

190.  ТРЪБОПРОВОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ   

191.  ТУРБОКОМПРЕСОР   

192.  УПЛЪТНЕНИЕ ЗА ТУРБОКОМПРЕСОР   

193.  УПРАВЛЯВАЩ БЛОК   

194.  УПРАВЛЯВАЩ БЛОК, ВРЕМЕ ЗА ПОДГРЯВАНЕ   

195.  ФАР МЪГЛА   

196.  ФАР ОСНОВЕН   

197.  ФИЛТЪР ВЪЗДУШЕН   

198.  ФИЛТЪР ГОРИВЕН   

199.  ФИЛТЪР МАСЛО   

200.  ХЕБЕЛ КОРМ. УПРАВЛЕНИЕ   

201.  ХЕБЕЛ СПОМАГАТЕЛЕН   

202.  ХИДРАВЛ.ПОМПА   

203.  ЧЕТКА ЗА СТАРТЕР   

204.  ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛ СТАРТЕР   

205.  ЧЕТКА ГЕНЕРАТОР   

206.  ЧЕТКОДЪРЖАТЕЛ ГЕНЕРАТОР   

207.  ЧИСТАЧКИ К-Т   

208.  ШАЙБА КОЛЯНОВ ВАЛ   

209.  ШЕНКЕЛ Л/Д   

210.  ЩАНГА СТАБИЛИЗИРАЩА   

                                                                                                                                                                             Общо лева, без ДДС:   

 

Производител и страна на произход на резервните части: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 Категория- ЗИЛ -157/555/130 

 

№ Наименование на резервната част изисквана от Възложителя 
Наименование на резервната част предлагана от 

Изпълнителя 

Цена в лв. без 

ДДС 

1.  Авансова плочка ЗИЛ   

2.  Аксиална шайба ЗИЛ   
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3.  Амортисьор ЗИЛ   

4.  Балансьор Шумен ЗИЛ   

5.  Барабан спирачен ЗИЛ   

6.  Бендикс ЗИЛ   

7.  Бензинова помпа ЗИЛ   

8.  Бензиноутайник ЗИЛ   

9.  Биела ЗИЛ   

10.  Блок компресор ЗИЛ   

11.  Бобина Б-117 обикновенна   

12.  Бобина голям стартер/включвател ЗИЛ   

13.  Болт барабанен к-т ЗИЛ   

14.  Болт бутален   

15.  Болт за палец притискателен диск   

16.  Болт кардан   

17.  Болт колесен   

18.  Болт полуос   

19.  Болт шенкелен ЗИЛ   

20.  Болт шенкелен с втулки ЗИЛ   

21.  Бутала к-т ЗИЛ   

22.  Бутон клаксон   

23.  Бутон стартер   

24.  Вал вторичен ЗИЛ   

25.  Вал колянов ЗИЛ   

26.  Вал колянов компресор ЗИЛ   

27.  Вал раздатъчна кутия   

28.  Вал разпределителен ЗИЛ   

29.  Венец за маховик ЗИЛ   

30.  Включвател стартер ЗИЛ   

31.  Водна помпа без шайба ЗИЛ   

32.  Водна помпа ЗИЛ   

33.  Водно съединение ЗИЛ   

34.  Втулка биелна ЗИЛ   

35.  Втулка стартер 3бр. к-т   
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36.  Гайка за джанта   

37.  Гарнитура ангренаж   

38.  Гарнитура ауспух ЗИЛ   

39.  Гарнитура глава ЗИЛ   

40.  Гарнитура двигател к-т ЗИЛ   

41.  Гарнитура капак клапани ЗИЛ   

42.  Гарнитура картер ЗИЛ к-т   

43.  Гарнитура каучукова всм. тръби   

44.  Гарнитура колектор ЗИЛ   

45.  Генератор ЗИЛ   

46.  Глава гола ЗИЛ   

47.  Глава средна ЗИЛ   

48.  Глава цилиндрова ЗИЛ   

49.  Главина  ЗИЛ   

50.  Горивоподкачваща помпа   

51.  Гумички клапани ЗИЛ бр.   

52.  Гърне ауспух ЗИЛ   

53.  Датчик масло голям мм 358/355   

54.  Датчик масло малък   

55.  Делко електронно ЗИЛ   

56.  Делко ЗИЛ   

57.  Диск притискателен ЗИЛ-съединител к-т   

58.  Диск феродов ЗИЛ   

59.  Дистрибутор ГАЗ 53,ЗИЛ   

60.  Ел.вентилатор парно ЗИЛ   

61.  Игличка вентил   

62.  Кабели за свещи к-т ЗИЛ   

63.  Камера спирачна ЗИЛ   

64.  Капак клапани двигател   

65.  Капак преден стартер ЗИЛ   

66.  Капачка вентил   

67.  Капачка радиатор ЗИЛ   

68.  Капачка резервоар ЗИЛ   
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69.  Карбуратор ЗИЛ   

70.  Карбуратор К 84 ЗИЛ 157   

71.  Кардан к-т ЗИЛ   

72.  Карданче за управление ЗИЛ   

73.  Каре кардан ЗИЛ   

74.  Клапани бр. ЗИЛ   

75.  Клеми акумулатор   

76.  Ключ маса   

77.  Ключ Ц.К.   

78.  Компресор ЗИЛ   

79.  Контактен ключ ЗИЛ   

80.  Конусчета за талерка   

81.  Кран блок ЗИЛ   

82.  Кран масло   

83.  Кран чистачки ЗИЛ   

84.  Лагер 42305   

85.  Лагер 50305   

86.  Лагер амбриажен 688 811 ЗИЛ с муфа к-т   

87.  Лагери биелни ЗИЛ   

88.  Лагери основни ЗИЛ   

89.  Лули за свещи   

90.  Маркуч бензин с накрайник - гориво   

91.  Маркуч манометър масло ЗИЛ   

92.  Маркуч спирачки ЗИЛ   

93.  Маркуч хидравлика ЗИЛ   

94.  Маслен филтър ЗИЛ   

95.  Мембрана спирачна камера ЗИЛ предна/задна   

96.  Мигач- габарит к-т ЗИЛ   

97.  Мотор парно + турбина ЗИЛ   

98.  Муфа амбриаж ЗИЛ   

99.  Накладки феродови ЗИЛ   

100.  Накрайник бензинова помпа   

101.  Огледала обикновенни   
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102.  Опора за сфера ЗИЛ   

103.  Опора кардан ЗИЛ   

104.  Палец делко ГАЗ 53, ЗИЛ   

105.  Пиньон корона ЗИЛ   

106.  Помпа маслена ЗИЛ   

107.  Помпа миещо ЗИЛ   

108.  Помпа хидравлика ГУР ЗИЛ   

109.  Пружина педали   

110.  Радиатор воден ЗИЛ   

111.  Радиатор маслен ЗИЛ   

112.  Радиатор парно ЗИЛ   

113.  Редуктор кош к-т ЗИЛ   

114.  Редуктор мост ЗИЛ   

115.  Резервоар 150л. ЗИЛ   

116.  Реле регулатор ЗИЛ   

117.  Рем к-т стартер ЗИЛ   

118.  Рем. комплект компресор  ЗИЛ   

119.  Ремък 1180х13х8   

120.  Ремък 1250х13х8   

121.  Ремък 1303х25х14   

122.  Ремък 1500х13х8   

123.  Ремък 1650 РУС ЗИЛ   

124.  Ремък 25х1350- LW   

125.  Ремък 25х14х1303   

126.  Ремък малък ЗИЛ   

127.  Ресьор преден ЗИЛ 130   

128.  Ризи, бутала и сигменти ЗИЛ   

129.  Ротор стартер ЗИЛ   

130.  Светлоотразител метален   

131.  Свещи 18 мм.   

132.  Свещи къса резба   

133.  Сегменти к-т ЗИЛ   

134.  Семеринг задна главина ЗИЛ   
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135.  Скоба водно съединение 32-50   

136.  Скоба заден ресьор ЗИЛ   

137.  Скоба преден ресьор ЗИЛ   

138.  Скоби водно съединение 10-16   

139.  Скоби водно съединение 12-22   

140.  Скоби водно съединение 16-27   

141.  Скоби водно съединение 20-32   

142.  Скоби водно съединение 25-40   

143.  Скоби водно съединение 40-60   

144.  Скоби водно съединение 60-80   

145.  Скоби водно съединение 70-90   

146.  Скоби водно съединение 8-16   

147.  Скоростна кутия ЗИЛ   

148.  Сонда резервоар ЗИЛ   

149.  Стартер ЗИЛ   

150.  Статор генератор   

151.  Стоп кръгъл ЗИЛ   

152.  Стоп машинка ЗИЛ   

153.  Стъкло стоп ЗИЛ   

154.  Стъклочистачка к-т ЗИЛ   

155.  Табела светлоотразителна за ремарке   

156.  Тампон амортисьор ЗИЛ   

157.  Тампон буренце голям   

158.  Тампон буренце малко   

159.  Тампон двигател-+   

160.  Термостат ЗИЛ   

161.  Тромби к-т   

162.  Тръба за въздух в купе   

163.  Тръба спирачки Ф10 за метър   

164.  Тръба спирачки Ф12 за метър   

165.  Тръба спирачки Ф4 за метър   

166.  Тръба спирачки Ф6 за метър   

167.  Тръба спирачки Ф8 за метър   



ТО/ММ/КТ   Стр. 63 

 

168.  Турбина водна помпа к-т ЗИЛ   

169.  Феродо ръчна спирачка ЗИЛ   

170.  Фибър водна помпа бр. ЗИЛ   

171.  Фибър водна помпа к-т ЗИЛ   

172.  Филтър въздушен к-т ЗИЛ   

173.  Филтър реактивен ЗИЛ   

174.  Фланец за пиньон   

175.  Хидравлик управление ЗИЛ   

176.  Челюсти с феродо ЗИЛ   

177.  Четки за стартер   

178.  Четкодържател генератор   

179.  Чукче и наковалня ЗИЛ   

180.  Шайба водна помпа ЗИЛ   

181.  Шайба за компресор ЗИЛ   

182.  Шайба колянов вал ЗИЛ   

183.  Шенкел десен к-т ЗИЛ   

184.  Шенкел ляв к-т ЗИЛ   

185.  Щанга надлъжна ЗИЛ   

186.  Щанга напречна ЗИЛ   

                                                                                                                                                                               Общо лева, без ДДС:  

 

Производител и страна на произход на резервните части: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

   

 

 

    Подпис: ...................................... 

 

Дата: ...................................   Име:............................................. 

 

Град: ...................................   Длъжност: .................................. 
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Проект на договор  

 

Днес…................2019г.. се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка 

между: 

 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, 

община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна 

поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския 

регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 

BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, “Експресбанк” АД, представлявано от инж. 

Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

и  

 

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

........................................................................................., тел. ............................, факс: 

.............................; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания; ЕИК по 

БУЛСТАТ: ......................................................, Ид № по ДДС: .........................................................; 

IBAN:......................................................................................................... BIC: ................................... 

Банка: .............................................................................. – град /клон/офис: ..................................... 

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

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предметът на настоящият договор е „Доставка на резервни части за товарни 

автомобили и леки автомобили с висока проходимост”, наричани по нататък в договора 

изделията. Изделията са произведени от 

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

2. Доставените изделия да отговарят на изискванията на: 

 - Приложение №1 – Спецификация за доставка на резервни части за товарни автомобили и 

леки автомобили с висока проходимост, неразделна част от настоящия договор. 

3. Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена чрез 

публично състезание,  рег. № 19023. 

 

II. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

1. Общата стойност на договора е до: 100 000.00 лв. /сто хиляди лева/, без ДДС, DDP „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД, съгласно INCOTERMS 2010 ; 

2. Единичните цени на отделните видове изделия са дадени в Приложение №1. 

3. Плащането се извършва до 60 дни след извършване на доставката, удостоверено с 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол, съответните придружителни 

документи към него, издадена фактура-оригинал, съгласно чл.113 от ЗДДС и документи 

представени по чл. 66, ал.7-10 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът на 

плащането тече от датата на последно представения документ. 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срокът за изпълнение на договора е до  24  /двадесет и четири/ месеца, считано от датата 

на сключването му или до изчерпване на стойността по договора, което събитие настъпи по 

напред. 

2. Срок за изпълнение на доставка на резервни части по направена заявка - до 5 /пет/  

календарни дни от получаване на заявката. 
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ІV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 

1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че разполага със заявените 

резервни части. Възложителят осигурява свой представител, който да приеме доставката на 

територията на Изпълнителя. 

2. При доставка Изпълнителят представя на Възложителя следните документи:  

- сертификат за качество;  

- сертификат за произход;  

- приемо-предавателен протокол; 

Доставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя. 

3. Приемането на доставката се извършва на територията на Изпълнителя в присъствието на 

представители на двете страни по договора, като се проверява количеството и качество на 

доставените резервни части (чрез визуален контрол), наличието и окомплектовката на 

експедиционни документи. Представителите на страните подписват приемо-предавателен 

протокол, удостоверяващ, че съответното количество резервни части е предадено на 

Възложителя.  

4. В срок до 5 (пет) дни от доставката на изделията Възложителят  провежда входящ 

контрол за установяване съответствието на доставените изделия с изискванията на 

Възложителя. Извършва се визуален контрол за целостта на опаковката. Резултатите от 

входящия контрол на всяка доставка се документират в приемо-предавателен протокол. 

5. При липса на несъответствия вследствие на проведения входящ контрол за дата на 

доставката се приема датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол 

по т.4. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приемо-

предавателния протокол, подписан от двете страни след доставка на изделие, отговарящо на 

изискванията на Възложителя.  

6. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод отстраняване на 

несъответствията в доставката са за негова сметка. 

7. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т.5, 

Изпълнителят представя на Възложителя фактура оригинал, съдържаща описание на 

изделията, номер на договора, единични цени, количества и обща стойност. Към фактурата 

се прилага приемо-предавателния протокол по т.5. 

 

V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

1. Опаковката е стандартна, подходяща да предпази резервните части от повреди по време на 

транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. Опаковката съответства на 

изискванията за температура и влажност. Всяка опаковка да бъде придружена с опаковъчен 

лист, отговарящ на съдържанието и. 

2. Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на 

неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали. В случай на повреди по 

време на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъжен 

да възстанови щетите за своя сметка. 

3. Резервните части се предават с трайна фирмена маркировка или документи, от които да е 

видно годината и месеца на производство. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение в 

една от формите определени в чл. 111, ал. 5 на ЗОП/ парична сума, банкова гаранция или 

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя/, в размер на 5 000.00 лв., представляваща  5 % от стойността на договора. 

2. Представя се преди подписването му и се освобождава в срок до 30 дни след изтичане на 

30 (тридесет) месеца от датата на сключване на договор и отправено писмено искане от 

страна на Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при 

добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя.  
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3. Ако гаранцията е банкова или е застраховка, то тя е със срок на валидност 31 (тридесет и 

един ) месеца от датата на сключване на договора. 

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ 

1.  Гаранционният срок на резервните части е 6 месеца от, считано от датата на доставка, 

удостоверено с приемо-предавателния протокол по раздел IV от настоящия договор. 

2. Изпълнителят гарантира, че доставените от него резервни части са нови, произведени от 

висококачествени материали, отговарящи на изискванията от документацията към 

обществената поръчка. 

3. Изпълнителят гарантира, че доставените от него резервни части са минали всички етапи на 

заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им. 

4. Качеството на доставените резервни части се удостоверява с изискуемите съгласно раздел 

IV, т.2 документи.  

5. Възложителят има право на рекламации за количествени несъответствия  в момента на 

приемането на резервните части.  

6.  Възложителят има право на рекламации относно качествата на резервните части по време 

на гаранционния срок, като всички разходи, свързани с отстраняване на дефекти са за сметка 

на Изпълнителя. 

7. При поява на дефекти по време на гаранционния срок, се назначава двустранна комисия, 

която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, породили дефектите и 

виновността за нанесените щети. Ако в тридневен срок от датата на уведомяване, 

Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в комисията, Възложителят сам 

съставя протокола и той е задължителен за страните. При поправка на резервните части 

гаранционният срок не тече за времето на отстраняване на дефекта. При замяна на 

некачествени резервни части с нови гаранционният срок на доставените резервни части 

започва да тече от датата на  доставката им. 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 

1.1. има право да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на 

Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, 

доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора. 

1.2. има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

1.3. е длъжен да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II 

от настоящият договор; 

1.4. е длъжен да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако 

изделията отговарят на спецификацията от Приложение № 1 и са представени всички 

придружителни документи. 

1.5. има право да не приеме изделията, в случай, че има забележки по т.1.4 от текущия 

Раздел. 

 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

2.1. се задължава да уведоми Възложителя 2 дни преди готовност за доставка. 

2.2. се задължава да представи необходимите документи при доставка изисквани в раздел ІV, 

т.2 от настоящия договор. 

2.3. се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в 

офертата му техническо предложение, неразделна част от договора; 

2.4. се задължава да достави изделията в сроковете, упоменати в Раздел III от договора; 

2.5. се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията 

на чл.113 от ЗДДС и чл.4 от Закона за счетоводството. 

2.6. Да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на 

документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството 

(www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им. 
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2.7. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по 

договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от 

отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, 

„Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от 

представяне на документи за допускане до работа на територията на дружеството. 

Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи и при липса на 

забележки подписват Протокол за проверка на документи за допускане до работа. 

2.8. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”,  гр. Стара Загора не 

издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – 

работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като 

предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, 

което също подлежи на проучване по горния ред.  

2.9. Изпълнителят е длъжен на основание чл.66, ал.15 от ЗОП в срок до 3 дни след сключване 

на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител, да изпрати на Възложителя копие заверено „Вярно с оригинал” от 

договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени 

условията по чл.66, ал.14 от ЗОП.  

2.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

2.10.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата; 

2.10.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида 

на дейностите, които ще изпълнява. 

2.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал.14 от ЗОП. 

2.12. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се 

предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване 

на изпълнението му, изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за името, данните за 

контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.  

2.13. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката. 

2.14. Изпълнителят и подизпълнителя/и при изпълнението на договорите за обществени 

поръчки са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване 

на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения 

и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно 

приложение №10 от ЗОП. 

2.15. Изпълнителят се задължава да представи в срок от 10 дни, считано от датата на 

подписване на договора, договор за подизпълнение с подизпълнител/ите, посочени в 

офертата. 

2.16.1.  Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

2.16.2. Разплащанията по чл.16.1. от този Раздел се осъществяват въз основа на искане, 

отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го 

предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

2.16.3. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да 

е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

2.16.4. Възложителят има право да откаже плащане по чл.2.16.1.от този Раздел, когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

2.17. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 
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Забележка: В окончателния текст на договора за обществена поръчка клаузите относно 

подизпълнителите се заличават, ако в заявлението си кандидатът не е декларирал участие 

на подизпълнители. 

 

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, 

върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от 

стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това 

основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора. 

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху 

стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора. 

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на 

договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.  

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в 

размер на 20% от стойността на договора. 

5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегли 

гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор. 

6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси 

обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по 

причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага 

предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период. 

8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на 

неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият 

договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено 

Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер. 

9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете 

насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда 

правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, 

заместими и изискуеми вземания. 

 

X. ФОРСМАЖОР 

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните 

договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие 

извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено 

влияние върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива 

форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези 

обстоятелства.  

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и 

прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на 

събитието, независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено 

от Българската търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

 

XI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 

или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени 

между страните се решават от компетентния съд. 

 

ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за 

прекратяване на договора. 
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2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, 

както и в следните случаи: 

2.1. На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

2.2. При неизпълнение на задължението на Изпълнителя да представи в срок от 10 дни 

считано от датата на подписване на договора, договор за подизпълнение с посочените 

подизпълнители. 

3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която 

отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с 3-дневно писмено предизвестие. 

Неустойките по Раздел IX остават дължими. 

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от 

ППЗОП. 

 

ХIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от 

лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на 

законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП 

2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за 

физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при 

спазване Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане 

до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в 

съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите 

умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти 

за сигурност на данните. 

4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета 

страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на 

настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-

специално член 25 и 26 на ОРЗД.   

5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните 

информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно 

настоящия договор. Получателят на данни незабавно уведомява разкриващата данни страна 

относно всякакви искания, възражения или всякакви други запитвания от субектите на 

данните по силата на приложимите закони относно обработването на лични данни, които 

могат да породят правно задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин 

законните интереси на разкриващата данните страна.  

6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на 

сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или 

други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и 

може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните 

интереси на другата страна.  

 

ХIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. За всички неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, 

Закона за задълженията и договорите, и действащите нормативни документи. 

2. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор (включително за 

връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към отговорника на 

договора, указан по-долу. 

3. Двете договарящи се страни се задължават да се информират взаимно за всички промени, 

касаещи дружествата и тяхната дейност. 

4. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, 

при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и 

договорите и на Закона за обществените поръчки. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:              ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ 

ПОРЪЧКИ  

В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД 

В сила от 01.04.2019 г. 

 

Настоящите указания са общи и имат информативен характер. Конкретните 

изисквания към участниците/кандидатите за всяка обществена поръчка са посочени в 

обявлението към документацията за участие в нея. 

 

І. Подготовка и подаване на оферта / заявление за участие в процедура 

1. Общи правила за подготовка на документите за участие 

Изискванията на възложителя към кандидатите и участниците са посочени в обявлението за 

участие и документацията за участие за всяка отделна процедура, като в образеца на оферта 

и образеца на заявление за участие се съдържат указания относно начина на подреждането на 

изискуемите документи. Участниците/ Кандидатите задължително попълват и прилагат 

приложения в документацията образец на оферта/ образец на заявление за участие. 

Заявленията и офертите за участие се изготвят на български език. Когато поръчката е с място 

на изпълнение извън страната, възложителят може да допусне заявлението за участие и 

офертата да се представят на официален език на съответната страна. 

При подготовката на заявленията за участие и/или на офертите кандидатите и участниците са 

длъжни да спазват изискванията на възложителите. До изтичането на срока за подаване на 

заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да промени, да 

допълни или да оттегли заявлението или офертата си.  

Всички документи и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции и/или изрично упълномощени за това лица, което се удостоверява с представяне на  

нотариално заверено пълномощно. 

Всички изготвени от участника справки и документи следва да бъдат съобразени с предмета 

на поръчката, изискванията на възложителя и приложимата нормативната уредба. 

Документи, удостоверяващи съответствие с някое от изискванията на възложителя, 

изготвени от органи на държавната администрация, контролни органи и други организации 

следва да се представят със заверка „Вярно с оригинал”. Когато за удостоверяване на 

съответствието с определени изисквания Възложителят е приложил образец в 

документацията за участие, участниците /кандидатите задължително представят 

информацията в изискания от Възложителя вид. 

2.Подаване и оттегляне на заявление за участие или оферта. 

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от 

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, в Регистратура Обществени 

поръчки в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

• наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

• адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 

адрес; 
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• наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените 

позиции, за които се подават документите. 

Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от 

документите, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, 

а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят. 

Възложителят не приема заявления за участие и оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в 

незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
В случай, че кандидат или участник желае да оттегли подадено от него заявление/ оферта за 

участие, то същият следва да представи в Регистратура Обществени поръчки в „ТЕЦ Марица 

изток 2” ЕАД писмено искане по образец, публикуван в профила на купувача, раздел 

Вътрешни документи на Възложителя, подписано от лице, представляващо дружеството 

кандидат/ участник. В случай, че пълномощник оттегля заявление/ оферта, той представя 

документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно от представляващия 

дружеството, в което изрично е посочено, че същият има право да оттегли заявлението/ 

офертата. 

 

3. Съдържание на заявлението за участие и офертата при различните видове процедури 

Когато в документацията на възложителя са включени образци на документи, 

участниците/кандидатите задължително предоставят информацията в предоставената от 

Възложителя форма. 

3.1 Заявлението за участие в ограничена процедура, договаряне с предварителна 

покана за участие, състезателен диалог и партньорство за иновации  съдържа:  

• опис на представените документи 

•  Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид 

(еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и 

подписан електронно ЕЕДОП за кандидата в съответствие с изискванията на закона и 

условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП) на 

оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката; 

• документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

• документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 

• Декларация по чл. 41 от ППЗОП по образец на възложителя, когато е приложимо. 

Кандидатите подават заявлението в запечатана непрозрачна опаковка. 

При процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2-7 от ЗОП когато поръчката е разделена на обособени 

позиции, за всяка обособена позиция се представят отделно комплектувани заявления за 

участие заедно с описи към тях. Когато критериите за подбор по отделните обособени 

позиции са еднакви, се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази 

възможност е посочена в обявлението за откриване на процедурата.  

 

3.2 Оферта за участие в ограничена процедура, състезателен диалог и партньорство за 

иновации съдържа:  

• опис на представените документи 

• техническо предложение  

• ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри" 

Участниците подават офертата в запечатана непрозрачна опаковка. 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 

опаковката се представят отделни за всяка обособена позиция технически 
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предложения и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови 

параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.  
 

3.3 Първоначалната оферта в процедура на договаряне с предварителна покана за 

участие съдържа: 

• опис на представените документи 

• техническо предложение  

• ценово предложение 

Участниците подават първоначалната оферта в запечатана непрозрачна опаковка. 

Когато участниците подават първоначални оферти за повече от една обособени позиции, 

документите по чл.39, ал.3 от ППЗОП не се представят отделно опаковани.  

При провеждане на преговори с подалите първоначални оферти участници се прилагат 

правилата на чл. 67 от ППЗОП, като поредността на провеждане на преговори се определя 

чрез жребий. Провеждането на жребия се ръководи от председателя на комисията и се 

извършва в присъствието на представителите на участниците. 

 

3.4 Офертата за участие в открита процедура и публично състезание съдържа:  

• опис на представените документи 

• Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид 

(еЕЕДОП) на оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и 

подписан електронно ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и 

условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП) на 

оптичен носител или линк за достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно 

ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката; 

• документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

• документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 

• декларация по чл. 41 от ППЗОП по образец на възложителя, когато е приложимо. 

• техническо предложение  

• ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани 

ценови параметри" 

 

Участниците подават офертата в запечатана непрозрачна опаковка. 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката се 

представят отделни за всяка обособена позиция технически предложения и отделни пликове 

с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. 

 
4. Указания относно документите, съдържащи се в заявлението и офертата 

4.1 еЕЕДОП 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с §29, т. 5, б. „а” от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕЕДОП се 

представя задължително в електронен вид. 

Възложителят създава образец на еЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват 

на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на 

кандидатите/участниците и критериите за подбор. В профила на купувача към 

документацията по обществената поръчка Възложителят предоставя еЕЕДОП във формат на 

XML и PDF, който заинтересованото лице може да изтегли и попълни (вж. описаните по-

долу първи и втори вариант) . 

При подаване на заявление за участие/оферта кандидатът /участникът декларира липсата на 

основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на 

електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).  
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Електронният ЕЕДОП се подписва чрез използване на усъвършенстван електронен подпис и 

софтуер, оперативно съвместим с най-разпространените безплатни пазарни продукти на 

информационните и комуникационни технологии за широка употреба. Възложителят 

използва Adobe Acrobat Reader DC, като в случай, че участниците използват друг софтуерен 

продукт за цифрово подписване, цифрово подписаният еЕЕДОП следва да е разпознаваем от 

Adobe Acrobat Reader DC или да бъде посочен друг софтуерен продукт, който е безплатен и 

съвместим с операционна система Windows 7 или по-висока, с който да бъде разчетен 

електронно подписаният документ. 

Електронният ЕЕДОП се подписва с електронен подпис като от менюто на съответната 

софтуерна програма се избира „Сертификат“ или „Цифрово подписване“, след което 

мястото, обозначено за подпис на ЕЕДОП, се маркира с десен бутон и се следват описаните 

стъпки, за да се появи на мястото за подпис информацията от електронния подпис – три 

имена, дата и час на подписване. Горните стъпки се повтарят за всяко следващо лице, 

подписващо еЕЕДОП, като при подписване от последното лице може да се избере опция да 

се заключи документът след полагане на последния подпис, за да не може да бъде изменян. 

След приключване, се валидират всички положени електронни подписи. 

 

Участниците/кандидатите в процедурата задължително трябва да представят ЕЕДОП в 

електронен вид по един от горепосочените начини. ЕЕДОП не трябва да се представя на 

хартиен носител. 

 

Съществуват три варианта за предоставяне на еЕЕДОП:   

 

Първи вариант: Попълване на еЕЕДОП директно на адрес https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=bg, по следния начин: 

Първо: Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=bg, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на 

ЕЕДОП.   

Второ: На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на 

бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта: 

„Искате да: „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва 

да се избере вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон 

се появява прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Избор на файл“, 

след което се избира от устройството на заинтересованото лице сваленият от него от профил 

на купувача ЕЕДОП във формат XML. 

Трето: Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава 

възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на 

устройството на потребителя и в двата формата.  

Четвърто: PDF файлът се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат 

задължение да подпишат ЕЕДОП.  

Пето: Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се 

поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя в заявлението или 

офертата. 

 

Втори вариант: Осигурен от заинтересованото лице достъп по електронен път до 

изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с 

т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет 

адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на заявленията/офертите. 

 

Трети вариант: Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП в WORD формат. 

Стандартният образец на ЕЕДОП може да бъде изтеглен от официалната страница на 

Агенцията за обществени поръчки – www.aop.bg. В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва 

да бъде цифрово подписан (с електронен подпис), без възможност за редакция и приложен на 

http://www.aop.bg/
http://www.aop.bg/
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подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която 

се представя офертата. 

 

Попълване на необходима информация в еЕЕДОП: 

В еЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 

или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. В еЕЕДОП се 

представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за 

декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството 

на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно 

на възложителя. 

В част ІІІ, раздел Г от еЕЕДОП „Специфични национални основания за изключване“ 

кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване от 

процедурата съгласно чл. 107, т. 4 от ЗОП и чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС), както и липсата на основания за отстраняване от процедурата съгласно 

чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество (ЗПКОНПИ) чрез попълване на съответната информация  

Съгласно чл. 54, ал. 2 и 3 и чл. 55, ал.3 от ЗОП изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 

55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят до лицата, които представляват участника или кандидата и 

членовете на неговите управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е вписан 

участникът или кандидатът, 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. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на 

негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят и за това 

физическо лице. 

За отделните видове търговски дружества лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са посочени в чл.40 

от ППЗОП. При поискване от възложителя кандидатите или участниците са длъжни да 

представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на лицата по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП. 

Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, еЕЕДОП 

може да се подпише само от едно от тези лица, в случай, че подписващият разполага с 

информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 

задължени лица. В този случай към заявлението или офертата се представя декларация по чл. 

41 от ППЗОП. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице 

или за някои от лицата. Когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани 

с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект.  

Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП.  

Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
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Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на 

заявлението за участие или офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по 

чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП. 

 

4.2 Доказателства за надеждността на кандидата или участника - представят се 

следните документи: 

• по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 

разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

• по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

Кандидатите и участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП или посочено от 

възложителя основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.  

 

4.3 Техническото предложение съдържа: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо; 

е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато 

е приложимо.   
ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от 

предмета на поръчката;  

Към Техническото предложение се прилагат посочените документи, технически 

спецификации, доказателства за еквивалентност на предлаганите изделия, срок и начин на 

изпълнение. Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в 

офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап. 

 

4.4 Ценово предложение съдържа предложението на участника относно цената за 

придобиване и предложенията по други показатели с парично изражение.  

Прилага се попълнена и подписана ценова оферта съгласно предоставен в документацията 

образец. Препоръчително е участникът да посочи в офертата си начина на формиране на 

цената, като направи пълна разбивка на калкулираните в цената разходи и предвидената 

печалба. В случай, че документацията за участие съдържа подробни ценови спецификации, 

същите се попълват, като се прилагат в офертата и в електронен вариант (Microsoft Office 

Word или Excell). Посочват се и предложенията по други показатели с парично изражение, 

упоменати в документацията за участие в процедурата.  
В случай, че в хода на работата на комисията се установят очевидни фактически грешки, 

водещи до несъответствие между предложената общата цена за изпълнение на поръчката или 

обособена позиции на поръчката, за които се участва и единичните цени на стоките или 

дейностите по спецификация, за достоверни се приемат предложените единични цени. В 

този случай, за предложена крайна цена за изпълнение на поръчката, респ. обособената 

позиция, се приема действителния математически сбор от произведенията на единичните 

цени и съответните количества по спецификация. 
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При установяване на очевидни фактически грешки, водещи до несъответствие между 

предлаганите цени цифром и словом, за достоверни се приемат предложените цени словом. 

 

 

II. Особености относно лицата, участващи в обществена поръчка 

 Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление 

за участие или оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 

1.„Свързани лица” и „свързано предприятие” 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 

процедура. ЗОП съдържа легални дефиниции на понятията „свързани лица” и „свързано 

предприятие”, като в случай, че се установи една от хипотезите на свързаност, всички 

свързани лица, подали оферти в процедурата, подлежат на отстраняване от участие. 

Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за 

отстраняване от процедурата съгласно чл. 107, т. 4 от ЗОП чрез попълване на съответната 

информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП. 

 

2.Чуждестранни лица 

Участници чуждестранни лица следва да представят съответни изискуеми документи, 

издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен. Прилагат се правилата на чл. 58, ал. 3 и сл. от ЗОП. 

Попълват аналогични на българските данни за лицата, като в полето за ЕГН се записва дата 

на раждане, а в полето за лична карта – номер на съответен документ за самоличност, дата и 

място на издаване, както и органът, който го е издал. 

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в процедура 

за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие 

или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. Ако за доказване съответствие с изискванията за икономическо и финансово 

състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на 

търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 

разположение тези ресурси. 

 

3.Използване на капацитета на трети лица 

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните 

способности. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на 

трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет. 

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. 

В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна 

отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто 

капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с 

икономическото и финансовото състояние. 
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4.Подизпълнители 

Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела 

от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те 

трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 

от процедурата. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие 

на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че 

са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 
Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена 

като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа 

на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен 

да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за 

плащане изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията 

или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. В 

случаите по чл. 66 ал. 7 от ЗОП фактурата се издава от изпълнителя, а Възложителят 

извършва плащането в полза на подизпълнителя, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 8-

10 и в сроковете по договора с Изпълнителя. Размерът на плащането към подизпълнителя се 

ограничава до дължимата от Възложителя на Изпълнителя сума без ДДС за съответната част 

от поръчката, която може да бъде предадена като самостоятелен обект. Независимо от 

възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за 

обществена поръчка е на изпълнителя. 

При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя 

в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на 

изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява 

възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на 

поръчката. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 

поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

1.за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2.новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие 

на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението 

на условията по т.1 и т.2, в срок до три дни от неговото сключване. 

 

5.Обединения, които не са юридически лица 

Когато участник/кандидат е обединение, което не е юридическо лице, се представя 

нотариално заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка: 

1.правата и задълженията на участниците в обединението; 

2.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
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3.определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка;  

4.уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. 

 

6.Участници, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 

На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 

свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени 

поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, 

независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим. 

Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС), кандидатът се отстранява от участие в процедурата по обществена 

поръчка; прекратява се договорът за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи 

нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените плащания 

подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва; възстановяват се всички 

получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като 

възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения; 

Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване 

от процедурата съгласно чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС чрез попълване на 

съответната информация в Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП. 
 

7.Лица, заемали висша публична длъжност 

Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество (ЗПКОНПИ) лице, заемало висша публична длъжност, което в 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането 

на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства 

от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си 

от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива 

процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано 

от нея юридическо лице.  

Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени 

от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което 

лицето описано в параграфа по-горе е станало съдружник, притежава дялове или е управител 

или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

Забраната за участие в обществени поръчки на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД важи за лица, 

заемали висша публична длъжност съгласно чл. 6, ал. 1, т. 40 от ЗПКОНПИ, както следва: 

членовете на управителните и на контролните органи на Националната електрическа 

компания и на Българския енергиен холдинг, директорите на дирекции към Националната 

електрическа компания, членовете на управителни и на контролни органи на дъщерни 

дружества на Българския енергиен холдинг, членовете на управителни и на контролни 

органи на Електроенергийния системен оператор. 

Кандидатите или участниците следва да удостоверят липсата на основания за отстраняване 

от процедурата съгласно чл. 69 от ЗПКОНПИ чрез попълване на съответната информация в 

Раздел III, буква Г) от ЕЕДОП. 

 

ІІІ. Документи, които да се представят от участника, определен за изпълнител преди 

подписване на договор 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или 

възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от 
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участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива. 

 

1.За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

1.1. свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

Валидно свидетелството за съдимост представено в оригинал или нотариално заверено копие 

или електронно свидетелство за съдимост /ЕСС/, заверено от участника. Срокът на валидност 

на свидетелството за съдимост, в т.ч. и ЕСС е 6 месеца от датата на издаване. Документът се 

представя за всички лица, посочени в чл. 54, ал. 2 и ал. 3 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с 

чл.40 от ППЗОП. 

1.2. удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалището на възложителя и на кандидата или участника - за обстоятелството по чл. 54, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП;  

Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено 

при изпълнение на договор за обществена поръчка. 
Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не 

по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора.  

1.3. удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не 

по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора. 

1.4. Удостоверение от съответния компетентен орган за липса на вписани 

обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издадено в срок до 2 месеца преди датата на 

сключване на договор – прилага се за лица, регистрирани в държави, различни от България.  

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са издадени не 

по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора и придружени с превод от 

лицензиран преводач съгласно приложимите международни правила.  

1.5. заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ на създаденото обединение /когато определеният изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е 

предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице/. В случаите, когато 

обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 

представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния 

документ по т.1 от Раздел III, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. В случаи, че в съответната държава не се издават 

документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно 

значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма 

правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен 

орган в съответната държава. 

Не се изисква представяне на документ по т.1 от Раздел III от настоящите Указания в случай, 

че съответните обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по 

служебен път. 

1.6. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5, и чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП – 

по образец на Възложителя от лице, представляващо избрания за изпълнител. 
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1.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7, чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП – по 

образец на Възложителя от всички лица, посочени в чл.54, ал.2 и ал. 3 и чл.55, ал.3 от ЗОП, 

във връзка с чл.40 от ППЗОП. 

1.8. Декларация за обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП – по образец на 

Възложителя. 

 

2.Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, 

които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства. 

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

2.1.парична сума; 

2.2.банкова гаранция; 

2.3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията по т.2.1. или 2.2. може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на 

трето лице – гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на 

гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният 

изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може 

да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или 

титуляр на застраховката. 

Минималното съдържание на банковата гаранция е посочено в образец на Възложителя, 

приложен към документацията за участие. 

Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за 

изпълнение на основание чл.111, ал.5, т.3 от ЗОП и съгласно т.2.3 от настоящия раздел: 

Застрахователно покритие: 

За целта на настоящият договор застрахователят осигурява застрахователно покритие на 

вземанията по договор № …с предмет : „...”, застраховани при условията на настоящия 

застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове: 

Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения Договор 

между Изпълнителя и Възложителя. 

Повод за предявяване на претенции: 

Пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения Договор 

между Изпълнителя и Възложителя. 

Лимити на отговорност: 

 сумата по гаранцията за всяка една претенция 

сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката 

 

3.Документи за доказване на съответствието с критериите за подбор 

Представят се документите, описани в обявлението и документацията на обществената 

поръчка.  

 

3.1.Документи, доказващи годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност: 

Доказателства, че кандидатите или участниците са вписани в търговския регистър и/или в 

съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри 

съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.  

При процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, когато за изпълнението на 

съответната услуга е необходимо специално разрешение или членство в определена 

организация, се представят съответните доказателства. 

3.2.За доказване икономическото и финансовото състояние на кандидатите или 

участниците се представят един или няколко от следните документи, във връзка с 

поставените изисквания: 

3.2.1.Удостоверения от банки; 

3.2.2.Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност"; 
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3.2.3.Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се 

изисква;  

3.2.4.Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови 

години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е 

започнал дейността си. 

Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи 

поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и 

финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за 

подходящ. 

 

3.3.За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите 

или участниците се представят един или няколко от следните документи и 

доказателства, във връзка с поставените изисквания: 

3.3.1.списък на строителството, идентично или сходно с предмета на 

поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания 

съгласно образец на Възложителя; 

3.3.2.списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и 

получателите, заедно с доказателство за извършената доставка или услуга 

съгласно образец на Възложителя; 

3.3.3.списък на технически лица и/или организации, включени или не в 

структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за 

контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, 

които ще изпълняват строителството съгласно образец на Възложителя; 

3.3.4.списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на 

качеството, включително за проучване и изследване, както и описание на 

мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството 

съгласно образец на Възложителя; 

3.3.5.описание на системата за управление и проследяване на доставките; 

3.3.6.списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на 

членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и 

документи, които доказват професионална компетентност на лицата съгласно 

образец на Възложителя; 

3.3.7.описание на мерките за опазване на околната среда, а когато това е 

приложимо – и посочване на стандартите или нормите, които се прилагат; 

3.3.8.декларация за средносписъчния годишен брой на персонала и броя на 

членовете на ръководния състав за последните три години; 

3.3.9.декларация за инструментите, съоръженията и техническото 

оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката съгласно 

образец на Възложителя; 

3.3.10.сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на 

качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните 

спецификации или стандарти. 



ТО/ММ/КТ   Стр. 82 
 

3.3.11.сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или 

участника със стандарти за управление на качеството, включително такива за 

достъп на хора с увреждания 

3.3.12.сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или 

участника със системи или стандарти за опазване на околната среда 

 

4.Доказване чрез вписване в официални списъци или сертифициране 

от органи 
За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на 

съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи 

удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или 

сертификат, издаден от сертифициращ орган. В тези случаи възложителят не може да 

отстрани кандидата или участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него 

на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че 

съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат. 

За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, 

свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от 

представеното от кандидата или участника удостоверение за регистрация в официален 

списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл.67, ал.8 от ЗОП. 

 

 5.Декларации по чл.59, ал.1, т.3 и чл.66, ал.2 от Закон за мерките срещу изпирането на 

пари (ЗМИП), както следва:  

Попълват се образците на декларации съгласно ППЗМИП на ръка, съгласно указанията към 

тях. Декларациите се представят в оригинал. Участниците /Кандидатите са длъжни да 

уведомяват възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по 

време на осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или 

търговските отношения ще представя - за юридически лица и еднолични търговци 

официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната, 

за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия срок от настъпването 

на промяната. 

 

6.Документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2 от ЗОП, в случай, 

че възложителят е поставил условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, 

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

 

7.Извършване на съответна регистрация, представяне на документ или изпълнение на 

друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената 

поръчка. 

 

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 

1.откаже да сключи договор; 

2.не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или 

3.не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните 

подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право 

съгласно приложение №10 от ЗОП. 

 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
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„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Общия 

регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. 

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на 

договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, 

Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за 

счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със 

законовите изисквания, като в този смисъл в публикуваните документи в профила на 

купувача по повод провеждането на обществени поръчки се заличават личните данни (трите 

имена и  подписи).  

 

Всички въпроси по процедурата, незасегнати в настоящите УКАЗАНИЯ, ще бъдат 

решавани в съответствие със Закона за обществените поръчки, Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки и действащата нормативна уредба на 

българското законодателство. 

 

 

 
 

 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.41 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………..……………... (трите 

имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на ……………………..  

(наименование на кандидат/ участник) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и 

адрес на управление 

………………………...………………………………………………………..……….. 

във връзка с участие в обществена поръчка рег. № ........... и предмет: 

„………….……………………….........................................................................................................

...“  

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 

 

Разполагам с информация за достоверността на декларираните в подписания от мен 

ЕЕДОП обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП за следните лица по 

чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП на кандидата/ участника :  

- ……………………………………………………………………………………………

…  

- ……………………………………………………………………………………………

…  

- ……………………………………………………………………………………………

…  

- ……………………………………………………………………………………………

… (изброяват се трите имена и качеството на лицата, за които деклараторът 

разполага с информация) 

 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл.313 от НК. 



ТО/ММ/КТ   Стр. 84 
 

 

 

 

 

 

 

Дата: .......................... г.                              Декларатор: ............................ 

(дата на подписване)                                                                   (подпис и печат) 

 

 
 

Забележка: 

* Декларацията се представя в приложимите случаи от лицето/лицата, което/които е подписало 

ЕЕДОП, съгласно чл.41 от ППЗОП.  

 

* Декларацията се представя в приложимите случаи и от участници в обединения, подизпълнители 

и трети лица 

            

 

 

            Образец 

 

    

    

(наименование и адрес на Възложителя)  

 

 

Банкова гаранция №......... 

за изпълнение на договор за обществена поръчка 

 

 

БАНКА ………….. , със седалище ……………………….., е уведомена, че между „ТЕЦ 

Марица изток 2” ЕАД, с. Ковачево /Възложител и бенефициент на банковата гаранция/ и 

………………………….., със седалище ………………………… /Изпълнител/, е сключен / 

предстои да бъде сключен Договор за възлагане на обществена поръчка №................. с 

предмет: „........................” /наричан по-нататък Договор/. 

  

Във връзка с гореизложеното, „БАНКА ………” …се задължава безусловно и неотменяемо 

да Ви заплати всяка сума или суми, непревишаващи общо ................. лв. /........................лева/, 

при получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, 

деклариращо, че Изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по 

Договора.  

 

Вашето писмено искане за плащане трябва да бъде представено чрез посредничеството на 

централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са 

автентични и са на лица, които Ви обвързват съгласно закона. 

 

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, 

извършено от нас по нея. 

 

Настоящата гаранция е валидна от................... до .................... и изтича изцяло и автоматично, 

в случай че до 16,00 часа на ………………. искането Ви, предявено при горепосочените 

условия не е постъпило в „Банка ………..” След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, 

независимо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е върнат или не. 
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Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след 

връщане на оригинала на същата в „Банка ……..” …. 

  

С уважение,  

……………… 

 

(БАНКА) 

 

 

 


