
ДОГОВОР № 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

"ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ ЗА 

ИНСПЕКТОРСКИ ПРОВЕРКИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА 

ЕНЕРГЕТИКАТА" 

Днес, 17.12.2015 г., в гр. София, на основание чл. 101е от Закона за 

обществените поръчки се сключи настоящия договор между: 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ЕИК 176789460, с адрес гр. София, ул. 

"Триадица" № 8, представлявано от Татяна Секулова, главен секретар, 

упълномощена със Заповед № Е-РД-16-202/08.05.2015 г. на министъра на 

енергетиката и Мариела Милева, директор на дирекция "Финанси и управление на 

собствеността", наричано по-долу "Възложител" от една страна, 

„БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ" ЕАД с адрес на управление: гр. София 1324, ул. 

„Орион" № 84, ЕИК 030115485, идентификационен номер по ДДС BG030115485 

банкова сметка № IBAN BG55UNCR70001500312921, банков код BIC UNCRBGSF при 

банка „УниКредит Булбанк" АД, представлявано от Асен Асенов, изпълнителен 

директор, наричан по-долу "Изпълнител" от друга страна. 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

определено в договора възнаграждение доставка на един брой високопроходим 

автомобил, подробно описан по вид, марка и модел в Техническа спецификация на 

Възложителя - Приложение № 1 и Техническо предложение на Изпълнителя -

Приложение № 2, неразделни части от настоящия договор. 

1.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

И 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
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II. ЦЕНА 

2.1. Цената на доставката на 1 (един) брой високопроходим автомобил е в размер на 

57 000 (петдесет и седем хиляди) лева с включен ДДС, подробно описана в Ценово 

предложение - Приложение № 3, неразделна част от договора. 

2.2. Цената на доставката, посочена в Ценово предложение - Приложение № 3, 

неразделна част от договора, е неизменна за срока на действие на договора и 

включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 

I I I . УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

3.1. За доставка на автомобила, подробно описан по вид, марка и модел в 

Техническа спецификация на Възложителя - Приложение № 1 и Техническо 

предложение на Изпълнителя - Приложение № 2, неразделни части от настоящия 

договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение по т. 2.1 от договора, след извършване на доставката, в рамките на 

5 работни дни от представяне на оригинална фактура и двустранно подписан 

приемо-предавателен протокол от представителите на двете страни. 

3.2. Плащането към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се извърши чрез банков превод по следната 

банкова сметка: IBAN BG55UNCR70001500312921, банков код BIC UNCRBGSF при 

банка „УниКредит Булбанк" АД. 

3.3.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността 

на договора без ДДС. Възложителят не дължи лихви върху сумите по гаранцията за 

изпълнение на договора. 

3.3.2. Възложителят се удовлетворява/усвоява гаранцията, когато Изпълнителят не 

изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато забави 

изпълнението на задълженията си по договора. 

3.3.3. Един процент /1%/ от стойността на гаранцията за изпълнение служи за 

обезпечаване на задълженията за гаранционна поддръжка на автомобила. 

3.3.4. Възложителят освобождава 4% /четири процента/ от гаранцията по т. 3.3.1 в 

срок от 10 /десет/ работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол 

по т.4.3 от настоящия договор. 

3.3.5. Възложителят освобождава остатъкът от 1 % /един процент/ от стойността на 

гаранцията, която служи за обезпечаване на задълженията за гаранционна 

поддръжка на автомобила в срок от 10 /десет/ работни дни след окончателното 

изпълнение на договора. 
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IV. СРОК И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

4.1. Срокът за доставка на автомобила е до един ден, считано от датата на 

подписване на настоящия договор. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави автомобила по т.1.1 от настоящия 

договор, нов и с ненарушена цялост. 

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставката на автомобила по т.1.1 от 

настоящия договор, след подписване на приемо-предавателен протокол от 

упълномощени представители на страните. 

4.4. Двустранно подписаният приемо-предавателен протокол по точка 4.3 от 

договора не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за качеството на 

автомобила. 

4.5. В случай, че при доставката бъдат констатирани липси, несъответствия, явни 

недостатъци или дефекти, те се отбелязват в констативен протокол, заедно със срок, 

в който следва да бъдат отстранени и не се подписва приемо-предавателен протокол 

по т. 4.3. 

4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация относно качеството на автомобила в 

рамките на гаранционния срок. 

4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка в 15 дневен срок, считано от датата на 

уведомлението да отстрани констатираните несъответствия по т. 4.5. и т. 4.6 от 

договора. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автомобила, 

подробно описан по вид, марка и модел в Техническа спецификация на Възложителя 

- Приложение № 1 и Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение № 2, 

неразделни части от настоящия договор. 

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде автомобила на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете 

страни по т. 4.3 от договора. 

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 

съдействие за добросъвестното и срочно изпълнение на предмета на договора. 

5.4. За доставката на автомобила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното 

в договора възнаграждение по определения в раздели II и III от договора размер и 

начин. 

5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно об<|лужване на 

автомобила при условията и в сроковете по раздел VIII от договора. 
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5.6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва подизпълнител/и той отговаря за 

действията на подизпълнителя/ите и неговите служители, като за свои действия. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи автомобила, подробно описан по вид, 

марка и модел в Техническа спецификация на Възложителя - Приложение № 1 и 

Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение № 2, неразделни части от 

настоящия договор, в уговорения в договора срок. 

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното 

възнаграждение в срока и при условията на настоящия договор. 

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за добросъвестно и точно изпълнение на договора. 

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемането на автомобила, ако установи 

несъответствие на доставеното с уговореното в т. 1.1 от договора. 

VII . ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7.1. При доставката на автомобила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническа, експлоатационна и др. документация на английски и/или 

на български език, необходими на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правилната експлоатация и 

работата на автомобила. 

7.2. Всички разходи, свързани с изпълнението по т. 7.1, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VII I . ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

8.1. Гаранционният срок на автомобила е 60 месеца, считано от датата на доставката 

и подписване на приемо-предавателния протокол пот. 4.3. 

8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да извършва поддръжка и сервиз 

на автомобила по време на гаранционния период. Всички преки и съпътстващи 

разходи, свързани с дейностите по изпълнение на гаранционното обслужване, са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.3. В гаранционното обслужване на доставения автомобил не се включват 

износващите се части. Изпълнителят представя списък на износващите се части, 

като Приложение № 4 към настоящия договор. 

8.4. В случай на повреда на автомобила в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по факс, телефон или имейл за наличието и 

характера на повредата. 
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8.5. Времето за реакция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за повреда на автомобила в гаранционния срок е до 1(един) работен 

ден. 

8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 2 (два) календарни дни, считано от 

датата на констатирането на повредата да отстрани настъпила повреда. 

8.7. При невъзможност за отстраняването на настъпилата повреда в срок 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за времето на ремонта оборотен автомобил със същите 

функционални характеристики. 

8.8. Ремонтът на автомобила по време на гаранционното обслужване се извършва в 

сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

IX. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 

9.1. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задълженията си в сроковете за 

изпълнение на договора, същият дължи неустойка в размер на 1 % /един процент/ 

от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % /двадесет 

процента/ от стойността на договора. 

(2) В случаите на констатирани с протокол недостатъци, неустойката се дължи след 

изтичане на срока по т. 4.7. 

9.2. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси 

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

9.3. При срочно и качествено изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да освободи гаранцията за изпълнение съгласно 

предвиденото в т. 3.3.4 и 3.3.5 от настоящия договор. 

9.4. В случай на забава за отстраняване на повреда в гаранционния срок посочен в 

т. 8.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.2 % от цената на повредената 

техника за всеки просрочен ден. 

X. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА 

10.1. Прехвърлянето на собствеността върху автомобила се извършва със заплащане 

на уговорената цена по т. 2.1 от договора. 

10.2. Риска от погиване на автомобила преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол по т. 

4.3 от договора. 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

11.1. Настоящият договор се прекратява: 

11.1.1. с изпълнение предмета на договора; 

5 



11.1.2. при неизпълнение /забавено изпълнение/ на някоя от клаузите на договора с 

повече от 30 /тридесет дни/, изправната страна има право да прекрати договора с 

едностранно 7-дневно писмено предизвестие, отправено до неизправната страна. 

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор с 45-дневно писмено 

предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не 

е в състояние да изпълни своите задължения. 

12.1. Лица за контакт: 

За Възложителя: 

За Изпълнителя: 

12.2. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 

настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие от 

компетентния съд. 

12.3. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 

разпоредбите на действащото българско законодателство. 

12.4. Неразделна част от настоящия договор са: Приложение № 1 - Техническа 

спецификация на Възложителя, Приложение № 2 - Техническо предложение на 

Изпълнителя, Приложение № 3 - Ценово предложение и Приложение № 4 - Списък 

на износващите се части. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от страните. 

XI I . О Б Щ И Р А З П О Р Е Д Б И 

ВЪ ИТЕЛ: И З П Ъ Л Н И Т Е Л : 

Гпавен секретар Изпълнителен директор 1 / 

Директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността 
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РИ НОЖ Е НИ Е N'-

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА 

„ БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ ' ЕАД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА» 

След запознаването ни с документацията за участие в обществена поръчка < 

предмет „Доставка на един брой високопроходим автомобил за инспекторски 

проверки за нуждите на Министерство на енергетиката", предлагаме да 

изпълним поръчката съобразно техническата спецификация на Възложителя,, както 

следва: 

1,Поръчката ще бъде изпълнена в коректно и в срок, в пълно съответствие t 

изискванията на Възложителя, като автомобилът ,който ще бъде доставен, ще 

отговаря напълно на зададените технически изисквания е документацията за 

участие. 

(Моля, да развиете в свободен текст Вашите виждания за изпълнение на поръчката, 

съгласно предмета на поръчката, техническата спецификация и изискванията на настоящата 

документация ) 

Предлагаме да извършим „Доставка на един брой високопроходим 

автомобил за инспекторски проверки за нуждите на Министерство на 

енергетиката". Доставката ще включва следната комплектация- (описват се 

подробно марка и модел на автомобила) 

• марка: Опел, модел: Антара 

2, Срок за изпълнение на поръчката: 1 (един) ден (не повече от I S дни oi 

датата на подписването на договора) 

3. Място за изпълнение на поръчката сградата на Министерството на 

енергетиката, гр, София, ул. „Триадица" № 8. 

4. Предложението за изпълнение на поръчката съдържа 

- Техническа спецификация от производителя, с подробно описание на 

техническите параметри на предлаганото оборудване 

• Декларирано съответствие за всяко изискване оч параметрите, съгласно 

Раздел VI - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ с параметрите о» техническата 

документация на производителя, Тази информация е представена в отделни колони 

(3 и 4), както следва: ; 



Параметър от 

Техническата 

спецификация 

Изискване Предложение на участника сьотве ВИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

"ПРЕДНАЗНАЧЕНИ 

Е 

ФУНКЦИОНАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ: 

ТЕХНИЧЕСКИ 

ИЗИСКВАНИЯ: 

Високопроходим автомобил ! 

Високопроходимият 

автомобил ще служи за 

инспекторски проверки, в т.ч. 

в труднодостъпни местности, 

j по планински пътища без 

I настилка, на места разкаляни 

j целогодишно, а през зимата 

заледени, 

да 

Високопроходимият 

автомобил трябва 

осигурява: 

-Възможност за придвижване 

по пресечена местност 

-Възможност за 

п реконфигурира не на 

вътрешното пространство с 

оглед вместване на различни 

по обем компоненти 

Стъклата на задните врати, 

I както и задното стъкло да са 

! с намалена прозрачност и 

! ограничена видимост тъмни 

; Тип на двигателя- дизел 

Евро сертификат > Евро 5 

Работен обем на двигателя 

>2000 с т З 

Мощност на двигателя 

>170 кх 

Трансмисия- Автоматична 

Разход на гориво: 
- среден разход < 12 1/100 
km; 

Високопроходим автомобил ; Съответства 

В И С О К О П Р О Х О Д И М И Я I ; 

автомобил ще служи за j Съответства 

инспекторски проверки, в т.ч, I 

в труднодостъпни местности. ; 
: 

по планински пътища оез : 

настилка, на места разкаляни j 

целогодишно, а през зимата j 

заледени. 

Високопроходимият 

автомобил ще осигурява: j Съответства 

-Възможност за придвижване 1 

по пресечена местност : 

-Възможност за j 

•реконфигуриране на I 

вътрешното пространство с ; 

оглед вместване на различни • 

по обем компоненти ; 

Стъклата на задните врати, j 

както и задното стъкло са с ; Съответства 

намалена прозрачност и I 

ограничена видимост тъмни 

Тип на двигателя дизел : Съответства 

Евро сертификат- Евро S : Съответства 

Работен обем на двигателя- | Съответства 

2231 с т З ; 

Мощност на двигателя | Съответства 

1.84 К.г. 

Трансмисия- Автоматична 

Разход на гориво 
- среден разход- 8,5 i/1.00 
km • 

Съответства 

Съответства 



ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Сервоусилватед на волана 

Системи за безопасност 
Антиблокираща спирачна 

система (ABS или 
еквивалентна); 
-Динамичен контрол на 
стабилността (ESP или 
еквивалентна), 
-Въздушни възглавници 
водач/пътник; 
•Автоматично прекъсване на 
горивото при удар; 
-Странични въздушни 
възглавници; 

Брой врати 4 или повече 

Просвет (клиреис) > 170 mm 

Колесна формула 4x4, с 

блокировка на диференциал 

Предпазна решетка (кора) на 

картера 

Климатроник 

Алармена система 

Имобилайзер 

Централно заключване с 

дистанционно управление 

Електрически стъкла 

Сервоусилвател на волана ; Съответства 

Системи за безопасност; : Съответства 
Антиблокираща спирачна j 

система (ABS). 
-Динамичен контрол на | 
стабилността (ESP), ; 
-Въздушни възглавници та | 
водача и пътника; 
Автоматично прекъсване на . 

горивото при удар; 
•Странични въздушни i 
възглавници; j 

Брой врати 5 врати | Съответства 

Просвет (клиренс) - 200 mm Съответства 

Колесна формула 4x4, с Съответства 

блокировка на диференциал 

Предпазна кора на картера ! Съответства 

Двузонов климатроник 

Алармена система 

Имобилайзер 

Централно заключване с 

Аудиосистема CD плеър, 

радио с RDS 

Фарове за мъгла 

Дневни светлини 

Надлъжни рейки на покрива 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Парктроник 

Система за автоматично 

подържане на скоростта 

t 

Бордови компютър отчитащ 

разхода на гориво в реално 

време (моментен разход) 

Регулиране на шофьорската 

дистанционно управление 

Електрически стъкла предни 

и задни ; 

Аудиосистема • CD плеър, j Съответства 

радио с R.DS 

Фарове за мъгла 

Дневни светлини 

Надлъжни рейки на покрива 

Парктроник предни и задни 

сензори 

Система за автоматично ; Съответства 

подържане на скоростта 

Бордови компютър отчитащ j Съответства 
i 

разхода на гориво в реално ; 

време (моментен разход) j 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Регулиране на шофьорската Съответст 



седалка по височина и 

яумбадна опора 

Подлакътник на централната 

конзола 

Кора/щора над багажното 

отделение 

Автомобилът да бъде 

окомплектован с: 

• 4 бр. Летни гуми с лети 

джанти (от леки сплави).; 

4 бр. Зимни гуми с лети 

джанти (от леки сплави); 

на Пълна гаранция 

автомобила без оглед на 

пробега: > 5 години 

Комплект подови стелки 

система с Навигационна 

включени карти за България 

и Европа, асистент на 

български език (фабрично 

инсталирана или 

допълнително оборудване} 

Осигуряване на пълна 

асистенция на представител 

на министерството до 

регистрация в КАТ 

седалка по височина и : 

пумбална опора :
: 

Подлакътник на централната ; Съответства 

конзола 

Щора над багажното j Съответства 

отделение 

Автомобилът ще бъде Съответства 

окомплектован с: 

46 р летни гуми г лечи 

джанти (от леки сплави), 

•4бр, зимни гуми с лети 

джанти (от леки сплави); 

Пълна гаранция на 

автомобила без оглед на 

пробега 5 (пет) години 

Комплект подови стелки 

Навигационна система с 

включени карти за България 

и Европа, асистент ма 

български език 

(допълнително оборудване) 

Изпълнителят ще осигури 

пълна асистенция на 

представител на 

министерството до 

регистрация в КАТ 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

Съответства 

5. Доставеният автомобил ще бъде фабрично нов. 

6. „Булвария Холдинг" ЕАД декларираме, че в Република България, на адреси, 

изброени по-долу в таблица, са разположени сервизи за поддържане на 

автомобилите. 

НАСЕЛЕНО МЯСТО 
гр. София Бул вар ия Запад 

ДАННИ ЗА ОТОРИЗИРАНИТЕ СЕРВИЗНИ БАЗИ НА ОПЕЛ 
МЕСТО НАХОЖДЕ Н И К | 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА 

гр.София Булвария Изток Бул.Христофор Кочумо J 
Ботевградско шосе 23 У 

~ ~ ~ " "ц 

гр. София - София Ауто 
гр. София Дженеръс Ауто 

ТОЧЕН АДРЕС 
Ул. Орион 84 

ул. Бяло поле чл. 2 от ЗЗЛД



гркСливен Олимия Ауто 
гр. Варна Булвария Варна 
гр.Пазарджик- РМ ТреиО 
гр.Пловдив-Стефанов мот ьрс 
гр. Русе- Автосвят 
гр. Бургас Бова Ауто 
гр.Бургас- Дженеръс Ауто 
гр. Хасково Поли Ауто 
гр. Cm. Загора Ауто Виа 
гр.В. Търново -ОниксАуто 

I ул. Банско шосс HJ 
бул. Януш Хуниади 7 
Ул. Пловдивско шосе 103 
буч Го т\ю hohiapt к<> шосе 
ov'i Трети март ' / т' 
ул Нроф. Якимов 
р-н 7-ми километър 
бул. Съединение 90 
ул. Новозагорско шосе 
ул. Магистрална 29 

7. Гаранционният срок на доставените автомобили е 60 (шестдесет) месеца 

без оглед на пробега, от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за 

приемане на доставката, 

8. Декларираме, че по време на гаранционния срок ще поддържаме е 

изправност автомобилите, съгласно условията определени в договора 

9. Времето за реакция след получаване на заявка за гаранционен сервиз е ! 

(един) работен ден /до 1 работен ден/, 

10. Времето за отстраняване на настъпила повреда е не повече от 2 (два) /не 

повече от 2 календарни дни/ календарни дни, считано от датата на констатиране на 

повредата. 

11. При невъзможност за отстраняването на настъпила повреда до посочения 

в т. 10 срок в рамките на гаранционния срок ще осигурим оборотен автомобил за 

времето на ремонта, 

12. При доставка на автомобила ще предоставим техническа, 

експлоатационна и др, документация на английски и/или български език, 

необходими на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за правилната експлоатация и работа на същите. 

13. Други условия в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отстъпки, допълнителни услуги 

И др. 

Техническата оферта представлява неразделна част от договора. 

Дата: 23.11.2015 г. Подпис и печат: ...... 

Име и фамилия: Ас_.. 
Изпълнителен директор 

„Булвария Холдинг" ЕАД 

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД



!РИЛОЖЕ:НИЕ N' 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Булвария Холдинг" ЕАД 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаването ни с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на един брой високопроходим автомобил з а инспекторски 
проверки за нуждите на Министерство на енергетиката", предлагаме следната 
цена за извършване на услугата, формирана както следва: 

№ Автомобил Предложена марка Предложен модел 

1 Високопроходим 
Антара 1 

автомобил 4x4 Опел 

L _ 

Антара 

Ед. цена, без 

ДДС(лв.) 

! 47 500.00 лв. 
I (четиридесет и 
1 седем хиляди и 
| петстотин лева) без 

1 _.._flfl£_ 

Ед.цена,с 

ДДС (лв.) 

57 000.00 лв. 
(петдесет и 
седем хиляди 
лева) с ДДС 

Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на 47 500-00 лв., без 

ДДС и (57 000 лв. с ДДС) за срока на договора. 

Цената се представя в български левове, без и с включен ДДС. 

В посочената от нас цена са включени всички наши разходи за изпълнение на 

поръчката. 

Приемаме, че начинът на плащане на поръчката е съгласно договора за 

възлагане на обществената поръчка 

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

допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 

Дата: 30.11 2015г Подпис и леча; 

А 
ИзАмШителен директор 

, Булвария Холдинг" ЕАД 

чл. 2 от ЗЗЛД


