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П О К А Н А 

 

„Информационно обслужване” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. „Панайот Волов” № 2, тел. 02/9420340, факс 02/9436607, e-mail: office@is-bg.net, 
представлявано от Ивайло Филипов – Изпълнителен директор, Ви кани да участвате в 
процедура за избор на доставчик при следните условия: 

1. Предмет на процедурата: 

Доставка на 11 (единадесет) броя лекотоварни автомобили за дейността на 
„Информационно обслужване“ АД. 

2. Период на изпълнение: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на 
сключване на договора. 

3. Критерии за оценка на предложенията: съгласно Методика – Приложение № 2. 

4. Списък на документите, които кандидатите следва да представят: 

4.1. Документи за идентификация и квалификация: 

 Минимум 2 референции за доказване опита на кандидата; 

 Декларация – по образец – Приложение № 3. 

4.2. Техническо предложение – изготвено по образец – Приложение № 4; 

4.3. Ценово предложение – изготвено по образец – Приложение № 5. 

5. Срок на валидност на предложението - срокът на валидност да бъде не по-малко от 
60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на представяне на предложението; 

6. Подаване на предложението: 

6.1. Срок и начин:  

Предложението следва да бъде подадено по електронен път в срок до 12:00 часа на 
10.02.2021 г., на следния адрес на електронна поща: office@is-bg.net. 

6.2. Изисквания към представянето на предложението: 

Техническото предложение (Приложение № 4), Ценовото предложение (Приложение № 
5) и Декларацията (Приложение № 3) се съставят като електронни документи във формат .pdf и 
се подписват с квалифициран електронен подпис. Ако към предложението е необходимо да бъде 
представен документ, който е издаден на хартиен носител, същият се представя сканиран и 
заверен с квалифициран електронен подпис. В случай че обстоятелства от документите за 
идентификация и квалификация са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 
информацията е публично достъпна на друг официален адрес, кандидатите могат да посочат 
електронен адрес, на който тази информация е налична и достъпна. 

Електронното съобщение, с което се подава предложението в настоящата процедура, 
следва да съдържа данни за: 

mailto:office@is-bg.net
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1. наименованието на участника; 

2. телефон и електронен адрес; 

3. наименованието на процедурата, за която се подават документите. 

За дата и час на получаване на предложението се приемат датата и часа на получаване 
на предложението на посочения в т. 6.1 адрес на електронна поща за подаване на предложения. 

„Информационно обслужване“ АД използва инструменти за осигуряване на 
сигурността на информацията, предавана по електронна поща, които могат да забавят 
получаването на електронни съобщения, поради което е препоръчително предложенията 
в настоящата процедура да се изпращат най-малко 30 минути преди крайния срок по т. 6.1. 

 

6.3. Други изисквания към техническото и ценово предложение: 

6.3.1. В техническото предложение следва да бъдат посочени: 

- Гаранция на автомобилите; 

- Условия за сервизно обслужване; 

- Брой места в автомобила – минимум 4+1; 

- Товароносимост - минимум 600 кг.; 

- Обем на багажника – минимум 550 литра. 

6.3.2. В ценовото предложение следва да бъдат посочени: 

- Единична цена на автомобилите и обща цена за всички автомобили в лева без вкл. ДДС 
и цена на сервизно обслужване на автомобил за срока на гаранцията; 

- Условия на плащане - 100% плащане по банков път, до 60 дни след подписване на 
окончателен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ окончателното приемане на 
автомобилите от страна на Възложителя и издадена фактура; 

- Заплащането на дължимата сума за посещение за сервизно обслужване в оторизиран 
сервиз на доставчика, се извършва по банков път, до 10 дни след обслужване на съответното 
МПС и издадена фактура. 

 

7. Изисквания към доставката на автомобилите: съгласно Техническо задание – 
Приложение № 1. Автомобилите следва да бъдат нови и неупотребявани. 

8. Лица за контакти с „Информационно обслужване” АД: 

Ивайло Първанов 

 мобилен: 0878 839 180; e-mail: i.parvanov@is-bg.net 

Николай Николов 

 мобилен: 0887 478 612; e-mail: n.nikolov@is-bg.net 

9. Участници в процедурата. 

В процедурата могат да участват и кандидати, до които не е изпратена изрична покана. 

Приложения: 

1. Техническо задание – Приложение № 1; 

mailto:i.parvanov@is-bg.net
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2. Методика за оценка на предложенията – Приложение № 2; 

3. Образец на декларация – Приложение № 3; 

4. Образец на Техническо предложение – образец – Приложение № 4; 

5. Образец на Ценово предложение – образец – Приложение № 5; 

6. Указания за участие в процедурата – Приложение № 6. 

 

 

 

Ивайло Филипов 

Изпълнителен директор  

„Информационно обслужване” АД 
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Приложение № 1 

 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за 
доставка на 11 (единадесет) броя лекотоварни автомобили за дейността на 

„Информационно обслужване“ АД 
 

КОЛИЧЕСТВЕНА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКОТОВАРНИ 
АВТОМОБИЛИ 

КОЛИЧЕСТВО 11 бр. 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 
Минимални технически изисквания на 
Възложителя 

КУПЕ   

Брой места N1 хомологация, 4+1 места 

Брой врати 
Минимум 5 – 2 предни, 2 плъзгащи се странични и на 
багажно отделение. 

ДВИГАТЕЛ   

Обем на двигателя Min 1450 куб. см, 4 цилиндъра 

Мощност Min 90 конски сили 

Вид на двигателя Дизел 

Европейска екологична норма Euro 6 

Комбиниран разход на гориво Не по-висок от 6 литра на 100 километра 

Екологична норма за вредни емисии 
да отговаря на екологичните норми на ЕС и Република 
България и автомобилите да могат да се регистрират 
съобразно действащото законодателство 

ТРАНСМИСИЯ   

Тип механична с ръчно превключване на предавките 

Брой предавки  минимум 5 

Минимално ниво на оборудване   

  ABS - Антиблокираща система на спирачките  

  
ESP/ TSC - Електронна система за динамичен контрол 
на траекторията  

  Централно заключване  

  Въздушни възглавници  - min две предни 

  Климатична система 

  
Разделителна мрежа между пътническия и товарния 
отсек 

  Аудио и радио система със CD-player или USB вход 



1504 София, ул. Панайот Волов № 2 
Тел.: 02/ 9420 340, факс: 02/ 943 66 07 
office@is-bg.net        www.is-bg.net 
ЕИК: 831641791 
 

 

5 

 

  Фарове за мъгла 

  Борд компютър 

  Ел. отопляеми странични огледала 

  Заден паркинг сензор 

  Алармена инсталация 

ЦВЯТ НА АВТОМОБИЛА 
Наличен в момента и ненатоварващ допълнително 
цената (бял/ светло син) 

ОКОМПЛЕКТОВКА 
според Европейските изисквания и чл. 139, ал. 2 от 
Закона за движение по пътищата 

ГАРАНЦИЯ НА АВТОМОБИЛА 
минимум 5 години или 200 000 км., което от събитията 
настъпи първо 

СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ   

  
да разполага със сервизни центрове/оторизирани 
сервизи в минимум 10 областни градове на страната 

  
да осигури приоритетно приемане в сервизната база 
на автомобилите за ремонт и обслужване - до 12 часа 
от писмена заявка на възложителя 

  
при необходимост да осигури 24 часова Пътна помощ, 
за срока на гаранцията  

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ДОСТАВКАТА 

до 90 календарни дни след сключване на договор 
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   Приложение № 2 

 

МЕТОДИКА  

за оценка на предложенията, подадени в процедура за избор на доставчик с предмет: 

„Доставка на 11 (единадесет) броя лекотоварни автомобили за дейността на 

„Информационно обслужване“ АД“ 

 

1. Предложенията се оценяват в съответствие с техническите изисквания в Техническото 

задание. 

2. Предложенията, отговарящи на изискванията по т. 1, се оценяват по критерия „най-ниска 

предложена цена на придобиване“, по посочената формула: 

ЦП = Ц1.1 + Ц1.2, където: 

 

ЦП – Цена на придобиване на 11 (единадесет) броя МПС в лева, без ДДС; 

Ц1.1 – Обща предлагана от участника цена за закупуване на 11 (единадесет) броя МПС в 
лева, без ДДС; 

Ц1.2 – Общата предлагана от участника цена за Техническо обслужване на 11 
(единадесет) броя МПС в лева, без ДДС, за периода на гаранционната поддръжка. 

 

3. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена на придобиване, като 
участниците се подреждат по възходящ ред. 
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Образец   Приложение № 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От …………………….............................................................., ЕГН ..................................., с адрес: 

..............................................................................................................................................., представляващ 

.......................................................... – кандидат в процедура с предмет: „Доставка на 11 (единадесет) броя 

лекотоварни автомобили за дейността на „Информационно обслужване“ АД“, в качеството ми на 

...........................................................................,  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че представляваното от мен дружество: 

1. Не е обявено в несъстоятелност и не е  в производство за обявяване в 
несъстоятелност; 

2. Не е в производство по ликвидация. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

3. Не съм лишен от правото да упражнявам търговска дейност; 

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК, за подкуп по чл. 301 – 307 
от НК, участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от НК, както и за престъпление против 
собствеността по чл. 194 – 217 от НК или против стопанството по чл. 219 – 252 от НК. 

 

ДЕКЛАРАТОР: 

 

 

 

 

Попълва се от ВСИЧКИ представляващи кандидата. 
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Приложение № 4 

ОБРАЗЕЦ 

ДО  
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 
УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, № 2 
ГР. СОФИЯ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За участие в процедура за избор на доставчик с предмет: „Доставка на 11 (единадесет) 
броя лекотоварни автомобили за дейността на „Информационно обслужване“ АД“. 

След запознаване с документацията за участие в процедура за избор на доставчик на 11 
(единадесет) броя лекотоварни автомобили за дейността на „Информационно обслужване“ АД, 
ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде ………. (…………………) дни от 
датата на представяне на предложението и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде 
прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

До сключването на договор това предложение, заедно с писменото приемане от Ваша 
страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни. 

Ние: 
…………………………………………………………………………………………………… 
/изписва се името на участника/ 
..................................................................  
            / ЕИК/   
………………………………… ……………………………………………………………, 
/адрес по регистрация/ 

Предлагаме да изпълним доставка на 11 (единадесет) нови и неупотребявани броя 
лекотоварни автомобили за дейността на „Информационно обслужване“ АД, съгласно 
изискванията на Възложителя при следните условия: 

Период за изпълнение на доставката: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата 
на сключване на договора, при следните условия: 

1. гаранция ......... години или .............. км, в зависимост от това кое от събитията настъпи 
първо; 

2. обслужване в сервизни центрове/оторизирани сервизи в минимум 10 областни градове 
на страната; 

3. осигуряване на приоритетно приемане в сервизната база на автомобилите за ремонт и 
обслужване - до 12 часа от писмена заявка на възложителя; 

4. осигуряване на 24 часова Пътна помощ, за срока на гаранцията; 
5. брой места в автомобила ............................. (минимум 4+1); 
6. товароносимост ......................... кг. (минимум 600 кг.); 
7. обем на багажника ...................... литра (минимум 550 литра); 
8. другите условия на възложителя, описани в Техническото задание. 
Съгласни сме да сключим договор за доставка при условията на подаденото 

предложение. 
Прилагаме Техническа спецификация на автомобилите – приложение № 1. 

 

Дата…………………..     Подпис и печат ………………………… 
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Приложение № 1 

към Техническото предложение 

 

Техническа спецификация на предлаганите лекотоварни автомобили 

  Технически характеристики 

МАРКА/МОДЕЛ   

КУПЕ  

Брой места 
 

Брой врати 
 

ДВИГАТЕЛ 
 

Обем на двигателя 
 

Мощност 
 

Вид на двигателя 
 

Европейска екологична норма 
 

Комбиниран разход на гориво 
 

Екологична норма за вредни 
емисии  

ТРАНСМИСИЯ   

Тип 
 

Брой предавки  
 

Ниво на оборудване   

  
 

  
 

  
 

  
 

ЦВЯТ НА АВТОМОБИЛА 
 

ОКОМПЛЕКТОВКА 
 

ГАРАНЦИЯ НА АВТОМОБИЛА 
 

СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ  

Адреси – (сервизи на 
доставчика/оторизирани сервизи) 

 

Интервал, през който МПС трябва 
да посещава оторизиран сервиз 
на доставчика /километри пробег, 
месеци/.  

 

Забележка: Предвиденият брой посещения в оторизиран сервиз на доставчика, следва да 
покрие целият период на гаранцията на автомобилите до достигане на 200 000 км. пробег. В 
тази връзка, участникът следва да предвиди посещение в оторизиран сервиз и при достигане на 
200 000 км. пробег. 
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Приложение № 5 

ОБРАЗЕЦ 

ДО  
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 
УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, № 2 
ГР. СОФИЯ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За доставка на 11 (единадесет) броя лекотоварни автомобили за дейността на 
„Информационно обслужване“ АД. 

1. Предлагана цена за закупуване на 11 (единадесет) броя нови и неупотребявани лекотоварни 
МПС съгласно представеното техническо предложение, както следва: 

Начин на плащане на цената за закупуване на автомобилите – 100% плащане по банков път, до 
60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставка на 11 (единадесет) броя МПС и 
издадена фактура. 

2. Предлагаме следната цена на сервизно обслужване на 11 (единадесет) броя нови и 
неупотребявани лекотоварни автомобили за срока и условията на валидност на гаранцията, с описание 
на дейностите, включени в цената за поддръжка: 

№ Описание на дейностите/ 
материалите в обхвата на 
сервизното обслужване 

Ед. мярка Ко-во Ед. Цена, лева 
(без ДДС) 

Обща цена, 
лева (без 
ДДС) 

1      

2      

3      

…      

Обща цена в лева, без ДДС, за всички автомобили  

 Цената за сервизно обслужване на МПС е за периода на гаранционната поддръжка при 
условията на предоставената гаранция в размер на ............ км. пробег или ........ години, което настъпи 
първо.  

Начин на плащане на цената при посещение за сервизно обслужване на автомобил – по банков 
път, до 10 дни след извършване на обслужване на съответното МПС и издадена фактура. 

Съгласни сме да сключим договор за доставка при условията на подаденото предложение. 
 

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

 

№ Описание - /марка/модел Ед. мярка К-во Ед. цена, лева 
(без ДДС) 

Обща цена, 
лева (без 
ДДС) 

      

Обща цена в лева, без ДДС, за всички автомобили  
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Приложение № 6 

 

УКАЗАНИЯ 

за участие в процедура за избор на доставчик с предмет „Доставка на 11 (единадесет) 
броя лекотоварни автомобили за дейността на „Информационно обслужване“ АД“ 

 

1. Кандидатите изготвят и комплектоват предложенията си съгласно изискванията, 
посочени в поканата и приложенията към нея. 

2. Не по-късно от 12.00 ч. на 04.02.2021 г. всеки кандидат може да поиска от 
Възложителя писмено разяснения по документацията. Възложителят изпраща разяснението до 
всички кандидати, които са получили документация за участие и са посочили адрес за 
кореспонденция и го публикува на интернет-страницата на „Информационно обслужване” АД. 

3. Предложенията се приемат  по начина и в срока, посочени в поканата. Приемат 
се и предложения на кандидати, които не са поканени с изрична покана. 

4. Предложение, получено след изтичане на крайния срок, не се разглежда от 
Възложителя. В този случай до кандидата се изпраща уведомление. 5. Изборът на доставчици се 
извършва въз основа на подадените предложения. 

5. Изпълнителният директор на „Информационно обслужване” АД назначава комисия за 
разглеждането и оценяването на подадените предложения. 

6. Комисията отстранява от процедурата кандидат, който: 

 е обявен в несъстоятелност/ е в производство по ликвидация / е лишен от 
правото да упражнява търговска дейност / е осъден с влязла в сила присъда за престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система, за  престъпление по служба или за 
подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е 
реабилитиран. 

 управител или член на управителните органи на кандидат, а в случай, че членове 
са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган е лишен от 
правото да упражнява търговска дейност / е осъден с влязла в сила присъда за престъпление 
против финансовата, данъчната или осигурителната система, за  престъпление по служба или за 
подкуп, както и за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е 
реабилитиран. 

 не е изготвил и комплектовал предложението си съгласно изискванията, посочени 
в документацията за участие; 

 е представил непълно техническо или ценово предложение. 

7. Възложителят може да изиска от кандидатите да представят допълнително документи, 
с които да докажат икономическото и финансовото си състояние, техническите възможности 
и/или квалификацията им. 

8. След разглеждане на получените предложения, Възложителят може еднократно да 
поиска от кандидатите да представят подобрено ценово предложение. 
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9.  Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват за 
всички настъпили промени в обстоятелствата, за които са представили декларация по образец 
(Приложение № 3 към поканата) - в 7-дневен срок от узнаването им. 

10.  Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
кандидат, не може да представя самостоятелна оферта. 

11.  Когато при изпълнението на договора кандидатът ще използва подизпълнител, 
предложението трябва да съдържа изискваните документи за идентификация и квалификация и 
за подизпълнителя. 

12. Когато кандидат за участие в процедурата е обединение на юридически лица 
(консорциум) за всеки от участниците в консорциума се представят документите за 
идентификация и квалификация, изисквани от участниците в процедурата. 

13. Всички кандидати се уведомяват за резултатите от процедурата в срок от три работни 
дни, считано от датата на решението на Съвета на директорите, с което се одобрява изборът на 
доставчик, като на избрания за изпълнител кандидат се предлага да сключи договор при 
условията на подаденото предложение. 

14. Когато избраният за изпълнител кандидат откаже, не представи изискваните 
документи или по друга причина договорът с него не може да бъде подписан, изпълнителният 
директор предлага на класирания на следващо място кандидат да сключи договор при условията 
на подаденото предложение или прекратява тази и насрочва нова процедура за избор на 
доставчик. 

15. При подписване на договора кандидатът, определен за изпълнител, представя 
електронно свидетелство за съдимост за удостоверяване на обстоятелствата, заявени с 
декларация по образец (Приложение № 3). При невъзможност за представяне на електронно 
свидетелство за съдимост кандидатът представя свидетелство за съдимост или друг 
еквивалентен документ – сканирани и заверени с квалифициран електронен подпис.   
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