
 

УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

в публична покана с предмет  

„Доставка на 2 бр. нови леки автомобили, от които един тип „комби“ и един тип „хечбек“ 

за нуждите на ИА Железопътна администрация” с две обособени позиции: 

- Обособена позиция №1: „Доставка на един брой лек автомобил тип „комби“. 

- Обособена позиция №2: „Доставка на един брой лек автомобил тип „хечбек“. 

 

 

I. Общи положения  

Настоящите указания са изготвени с цел да подпомогнат кандидатите за участие в 

обществена поръчка с публична покана с предмет „Доставка на 2 бр. нови леки 

автомобили, от които един тип „комби“ и един тип „хечбек“ за нуждите на ИА 

Железопътна администрация” и да пояснят условията на процедурата за провеждане на 

публичната покана. 

 

Възложител: Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА), ЕИК 

130663221, адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 5.  

 

Правно основание: глава „8а“ от ЗОП. 

 

Условия за допустимост за участие:  
В процедурата при условията на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за избор на изпълнител за 

сключване на договор с предмета, посочен в т. II, може да участва всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на 

изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и обявените 

изисквания от Възложителя.  

 

Не може да участва в публичната покана лице, при което е налице някое от 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и ал. 5 от ЗОП  

 

При подаване на офертата, участникът удостоверява липсата на обстоятелства по чл. 47, 

ал. 1, 2 и 5 от ЗОП с декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, която се попълва, подписва и 

подпечатва от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, съгласно приложените образци.  

 

Лице за контакт:  
Васил Ненов – гл. счетоводител, тел: 02 9409571; 

  

II. Описание на предмета на услугата  

 

Предмет на услугата: „Доставка на 2 бр. нови леки автомобили, от които един тип 

„комби“ и един тип „седан“ за нуждите на ИА Железопътна администрация” с две 

обособени позиции: 

- Обособена позиция №1: „Доставка на един брой лек автомобил тип „комби“.  

- Обособена позиция №2: „Доставка на един брой лек автомобил тип „хечбек“. 



 

Технически изисквания: Техническите изисквания по отношение на техническите данни 

и оборудването за всяка една обособена позиция са посочени в „Техническо задание“ за 

изпълнение на поръчката (Приложение № 2).  

 

Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на настоящата поръчка е: 66 000 (шестдесет 

шест хиляди) лв. без ДДС., с прогнозни стойности по обособени позиции както следва:  

  - по обособена позиция № 1: „Доставка на един брой лек автомобил тип „комби“ с 

прогнозна стойност не повече от  24 592 (двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и 

два) лева без ДДС.  

 - по обособена позиция № 2: „Доставка на един брой лек автомобил тип „хечбек“ с 

прогнозна стойност не повече от 41 408 (четиридесет и една хиляди четиристотин и осем) 

лева без ДДС. 

 

Ценовото предложение на участника, следва да бъде представено съгласно Приложение 

№ 5 или Приложение №5А 

 

Критерий за избор на изпълнител: „икономически най-изгодна оферта“. 

 

Към оценяване на офертите се пристъпва само ако са изпълнени условията за допустимост 

на кандидатите и Техническите предложения отговарят на Техническите изисквания за 

изпълнение на поръчката. Офертите на участниците ще бъдат оценявани по представената 

методика в Приложение №3 “Методика за оценка на офертите“. Методиката се прилага за 

оценка на всяка от обособените позиции независимо една от друга, в границите на 

прогнозните стойности. 

  

Място за изпълнение на поръчката: гр. София, 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 5.  

 

III. Срок на договора: до 120 работни дни, в зависимост от предложения срок за 

изпълнение на доставката за всяка от обособените позиции, считано от датата на 

подписване на договора.  

  

IV. Съдържание на офертата:  

Участниците изготвят офертите си съгласно Приложение №1 или Приложение №1А.  

Всеки участник може да кандидатства за само за една обособена позиция (Доставка на 

един брой нов лек автомобил тип „комби“ или Доставка на един брой нов лек автомобил 

тип „хечбек“) или и за двете позиции заедно; 

 

Офертата на участник, който кандидатства само за една обособена позиция трябва 

да съдържа следните документи: 

  

1. Оферта за участие, съгласно Приложение № 1;  

2. Техническо предложение, съгласно Приложение № 4;  

3. Ценово предложение, съгласно Приложение № 5;  



4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 

4 и 5 от ЗОП, съгласно Приложение № 7;  

5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, съгласно Приложение № 8;  

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

 

Офертата на участник, който кандидатства  за двете обособени позиции заедно 

трябва да съдържа следните документи: 

 

1. Оферта за участие, съгласно Приложение № 1А;  

2. Техническо предложение, съгласно Приложение № 4А;  

3. Ценово предложение, съгласно Приложение № 5А;  

4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1, 

2, 4 и 5 от ЗОП, съгласно Приложение № 7;  

5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, съгласно Приложение № 8;  

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

 

 

Забележка:  

Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или заверени копия с подпис и 

печат.  

 

V. Срок за получаване на офертата: 

Офертите на участниците ще се приемат на фронт-офиса на ИАЖА, София 1000, ул. „Ген. 

Йосиф В. Гурко“ № 5 до 17:00 часа на 04.09.2015 г.  

 

VI. Срок за валидност на офертата:  
Офертите, които са представени трябва да бъдат със срок на валидност най-малко 60 

календарни дни, който започва да тече от датата на представяне на офертите. 

 

VII. Изисквания при изготвяне и представяне на офертата  
1. Офертата на участника се представя в срока по т. V, в запечатан непрозрачен плик от 

участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка.  

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до ИАЖА, София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. 

Гурко“ №5 

3. Върху плика с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност - актуален факс и електронен адрес, както и следното означение:  

За участие в процедура по глава „8а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на 2 бр. нови леки автомобили, от които един тип комби и един тип 

хечбек за нуждите на ИА Железопътна администрация“ за обособена 

позиция..................(посочва се обособената позиция, за която участникът кандидатства 

в зависимост от това дали участва само за една от позициите или за двете заедно) 



4. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик.  

5. Непълни оферти няма да бъдат разглеждани. 

 

VIII. Приложения към Указания за кандидатстване: 

 

1. Оферта за участие - Приложение № 1, Приложение №1А (при участие за две обособени 

позиции заедно);  

2. Техническо задание – Приложение №2 

3. Методика за оценка на офертите – Приложение №3 

4. Техническо предложение - Приложение № 4, Приложение №4А (при участие за две          

обособени позиции заедно);  

5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 5, Приложение №5А (при участие за две          

обособени позиции заедно);   

6. Договор – Приложение №6 

7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по  

чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1, 

2, 4 и 5 от ЗОП, съгласно Приложение № 7;  

8. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, съгласно Приложение № 8;  

 

 

IX. Срок за отваряне на офертите:  
Офертите на участниците ще бъдат отворени на 07 септември 2015 г. от 10:00 часа в 

сградата на ИА „Железопътна администрация“, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 5, зала 517, 

ет.5. 

 

 


