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Раздел V от Документация за участие в обществена поръчка с наименование „Доставка на 

автомобили за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции   – 

Образци на документи, с изкл. на ЕЕДОП 

 

 

Образец № 4 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА* 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП 

 

Наименование на участника: „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД 

Посочва се: 

➢ фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.  

➢ когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, 

се посочват наименованията на всички участници в него, както и правно 

организационната форма в случай, че има такава 

 

 

Наименование на поръчката: „ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 

По обособена позиция № II. „ДОСТАВКА НА ФАБРИЧНО НОВИ АВТОМОБИЛИ 

КАТО ПЕЧАЛБИ В СПЕЦИАЛНИ ТИРАЖИ НА ИГРИТЕ НА ДП „БЪЛГАРСКИ 

СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената 

обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно 

съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за 

участие, в т.ч. техническата спецификация. 

 

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата 

спецификация, при фиксираните в нея параметри: 

1. Декларираме, че можем и ще доставим изисканото от Възложителя количество 

автомобили по обособена позиция № II., а именно -  до 54 /петдесет и четири/ броя. 

Запознати сме, че подлежащите на доставка автомобили, са съобразно текущите и 

подлежащи на организиране игри на предприятието и съответно – предявени за 

получаване предметни награди, а така също, по изключение - за необходимости на 

предприятието, като всяка една доставка ще се осъществява само след предварителна 

заявка от страна на Възложителя. Запознати сме, че Възложителят може и да не заяви 

цялото предвидено количество; в рамките на обособена позиция, един вид автомобил 

може да бъде заменен с друг вид автомобил, като се запази предложената единична цена 

на заявявания вид и максималната оферирана от нас стойност за изпълнение на 

поръчката по тази обособена позиция.  

 

2. Срок за изпълнение на поръчката; срок за изпълнение на конкретна заявка, по 

всяка от обособените позиции:  

Запознати сме и декларираме, че ще спазим срокът на действие на договор по настоящата 

обособена позиция - до 24 месеца, считано от датата на подписването му или до 

извършване на доставка на цялото определено количество автомобили по обособена 

позиция – което от двете събития настъпи първо, с изключение на клаузите, уреждащи 

гаранционната ни отговорност  – до изтичане на този срок и начина на плащане на 

съответна цена. 
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Всяка доставка на автомобил Ви предлагаме да се осъществи в максимален срок до - 40 

/четиридесет/ календарни дни след направена в рамките на срока на действие на договора 

писмена заявка от страна на Възложителя 

3. Място за изпълнение на обществената поръчка:  

Запознати сме и декларираме, че всяка една доставка на автомобил, ще бъде извършвана 

след заявка на Възложителя и ще бъде осъществена на територията на Р България, в 

населеното място посочено ни предварително от Възложителя, чрез специализиран 

подходящ транспорт /т.е. да не е на собствен ход/ и се организира и обезпечава изцяло 

от потенциалния изпълнител.  

4. Технически характеристики /спецификации/ за подлежащите на доставяне 

автомобили и гаранционна отговорност по обособена позиция № II.: 

Предлагаме да извършим доставка и гаранционно обслужване на 3 /три/ различни вида 

автомобили, като за всеки вид по-долу, е посочено максималното подлежащо на 

доставяне /съответно изискуемо се за офериране/ количество автомобили. Всички 

автомобили от даден вид трябва са от една марка и модел, с еднакви минимални 

изискуеми параметри и с идентично оборудване. Всички автомобили от тази обособена 

позиция са произведени не по-рано от 2020 г. и отговарят на стандартите за безопасност 

и екологичност за автомобили, продавани на територията на Европейския съюз – 

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета.  

Всеки от доставяните автомобили следва ще бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 

от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, 

пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за 

регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за 

експлоатация на български език. 

За всеки от подлежащите на доставяне видове автомобили, притежаваме права за 

представителство и търговия – документът, удостоверяващ това, е приложен към 

настоящото. 

Всеки от подлежащите на доставяне видове автомобили съответства с посочените в 

документацията за възлагане на обществената поръчка технически изисквания и 

изискванията на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета - 

документите,удостоверяващи това, са приложени към настоящото.  

За всеки от доставяните автомобили ще осигурим възможност за гаранционно 

обслужване в оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на 

територията на страната за предложения срок. За всеки от доставяните автомобили ще 

носим гаранционна отговорност при повреди през срока по гаранцията, които ще 

отстраняваме за наша сметка. Условията на гаранционната ни отговорност и нейният 

обхват са посочени конкретно в гаранционната карта/книжка, която ще бъде 

предоставяна при доставката на всеки един автомобил и няма да са в противоречие с 

клаузите на проекта на договор /приложен към документацията за участие в 

процедурата/, а в случай че се установи такова – декларираме, че ще приложим условието 

в договора или в гаранционната карта/книжка, което е по-благоприятно за приобретателя 

на автомобила. 

 

4.1.Работни и функционални характеристики на предлаганите автомобили от Вид 

1: 

Леки автомобили, категория М1, седан, фабрично нови, нерегистрирани - до 20 броя, 

всеки от които със следните технически характеристики: 
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Марка Ford, Модел Focus 

 

Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

1. 
Купе, места, 

размери: 
  

 

1.1 Купе 
 

4 врати - седан 4 врати - седан 

1.2 Места брой 4+1 4+1 

1.3 
Разстояние между 

осите 
мм 

минимално  

2 700 мм 

 

2 700 мм 

1.4 

Височина  

(без релси на 

покрива) 

мм 
минимална  

1 450 мм 

 

1 490 мм 

2. Двигател:  
бензинов или 

дизелов 

бензинов 

2.1 
Мощност на 

двигателя 
к.с. 

не по-малка от 

125 к.с. 
125 к.с. 

2.2 
Екологична 

категория 
(Евро) 

не по-ниска от 

Евро 6-2 
Евро 6-2 

2.3 

Емисии на 

въглероден 

диоксиди (СО2) 

(комбинирана 

стойност по 

WLTP) 

г/км 
не повече от 

 150 г/км 

 

 

121 г/км 

2.4 
Емисии на азотни 

оксиди NOх 
г/км  

0,025 г/км 

2.5 

Неметанови 

въглеводороди 

NMHC 

г/км  

0,04 г/км 

2.6 

Разход на гориво 

(комбинирана 

стойност по 

WLTP) 

литра/100 км 
не повече от 7,0 

литра/100 км 
5,4 литра/100 км 
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

3. Скоростна кутия:  

механична или 

автоматична,  

минимум 6-

степенна 

механична 

6-степенна 

4. 

Минимални 

изисквания за 

оборудване: 

  

 

4.1 

Системи за 

безопасност и 

оборудване – 

фабрично 

монтирани: 

 Да 

Да - Системи за 

безопасност и 

оборудване – 

фабрично 

монтирани: 

4.2 

Антиблокираща 

спирачна система 

(ABS) 

 Да 

Да - Антиблокираща 

спирачна система 

ABS 

4.3 

Електронна 

стабилизираща 

система (ESP или 

еквивалент) 

 Да 

Да - Електронна 

стабилизираща 

система ESP 

4.4 

Система за следене 

на налягането в 

гумите  Да 

Да – Система за 

следене на 

налягането в гумите 

TPMS /Tyre Pressure 

Monitoring System/ 

4.5 

Въздушни 

възглавници 

предни за водача и 

пътника до водача 

 Да 

Да - Въздушни 

възглавници предни 

за водача и пътника 

до водача  

4.6 

Въздушни 

възглавници 

странични 

 Да 

Да – Въздушни 

възглавници 

странични 

4.7 

Въздушни 

възглавници тип 

„завеса“ 

 Да 

Да - Въздушни 

възглавници тип 

„завеса“  
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

4.8 

Отключване на 

вратите с 

дистанционно 

управление 

 

Да Да - Отключване и 

заключване на 

вратите с 

дистанционно 

управление 

4.9 

Електрическо 

управление на 

предните и на 

задните прозорци 

 

Да Да - Електрическо 

управление на 

предните и на 

задните прозорци 

4.10 

Електрическо 

управление на 

страничните 

огледала, 

отопляеми 

 

Да Да - Електрическо 

регулиране и 

отопление на 

страничните 

огледала 

4.11 

Регулиране на 

седалката на 

водача: най-малко 

по дължина и 

височина, с 

лумбална опора 

 Да 

Да - Регулиране на 

седалкaтa на водача: 

по дължина и 

височина, с лумбална 

опора 

4.12 
Климатична 

система 
 Да 

Да - Климатична 

система 

4.13 

Озвучителна 

система с 

управление от 

волана, USB, 

Bluetooth и 

дисплей мин. 8`` 

 Да 

Да - Озвучителна 

система с 

управление от 

волана, USB, 

Bluetooth и дисплей 

8`` 

4.14 
Гуми и джанти 

 
минимум 16``, 

алуминиеви 

Да - 16``, 

алуминиеви 

4.15 Резервна гума  Да Да – Резервна гума 

4.16 
Дневни светлини 

 Да 
Да - Дневни 

светлини 
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

4.17 
Предни фарове за 

мъгла 
 Да 

Да - Предни фарове 

за мъгла 

4.18 

Цвят: металик, 

като доставката 

трябва да може да 

бъде направена 

при избор измежду 

не по-малко от три 

различни основни 

цвята 

 Да 

Да - цвят металик, 

като доставката ще 

може да бъде 

направена при избор 

измежду три 

различни основни 

цвята 

4.19 

Гаранция на 

автомобила и 

оборудването 
години 

минимум 5 

години без 

ограничение в 

пробега 

Да - 5 години без 

ограничение в 

пробега 

  

Описват се възможно най-подробно работните и функционалните характеристики на 

автомобилите, предмет на доставка, следвайки и доказвайки стриктно 

съответствието като минимум с всяко едно от изискванията на възложителя от 

документацията на обществената поръчка. Сочат се марка, модел, максимално 

количество. 

Относно предложенията за емисии за съответна позиция се попълват както следва: 

при автомобили с дизелов двигател - попълва се информация за емисиите на въглероден 

двуокис СО2 в грам на километър при смесен цикъл на движение /в градски и 

извънградски условия/, емисиите на азотни оксиди NOх в грам на километър, и 

емисиите на прахови частици в грам на километър; при автомобили с бензинов 

двигател - попълва се информация за емисиите на въглероден двуокис СО2 в грам на 

километър при смесен цикъл на движение /в градски и извънградски условия/, емисиите 

на азотни оксиди NOх в грам на километър и неметанови въглеводороди NMHC в грам 

на километър. 

4.2.Работни и функционални характеристики на предлаганите автомобили от Вид 

2: 

Леки хибридни автомобили, категория М1, седан от висок клас, фабрично нови, 

нерегистрирани - до 20 броя, всеки от които със следните технически 

характеристики: 

Марка Ford, Модел Mondeo 
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

1. 
Купе, места, 

размери: 
  

 

1.1 Купе 
 

4 врати - седан 4 врати - седан 

1.2 Места брой 4+1 4+1 

1.3 Междуосие мм 
минималнa  

2 700 мм 

 

2 850 мм 

1.4 Височина  мм 
максимална  

1 500 мм 

 

1 489 мм 

2. Задвижване:  

хибридно (ДВГ и 

електромотор) с 

възможност за 

движение на 

автомобила и 

изцяло на 

електричество 

хибридно (ДВГ - 

бензин и 

електромотор) с 

възможност за 

движение на 

автомобила и изцяло 

на електричество 

2.1 

Максимална 

полезна мощност 

на хибридната 

система 

к.с. 
не по-малка от 

150 к.с. 
177 к.с. 

2.2 
Екологична 

категория 
(Евро) 

не по-ниска от 

Евро 6-2 
Евро 6-2 

2.3 

Емисии на 

въглероден 

диоксиди (СО2) 

(комбинирана 

стойност по 

WLTP) 

г/км 
не повече от 

 150 г/км 

 

 

127 г/км 

2.4 
Емисии на азотни 

оксиди NOх 
г/км  

0,0096 г/км 

2.5 

Неметанови 

въглеводороди 

NMHC 

г/км  

0,0089 г/км 
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

2.6 

Разход на гориво 

(комбинирана 

стойност по 

WLTP) 

литра/100 км 
не повече от 7,0 

литра/100 км 
5,6 литра/100 км 

3. Скоростна кутия:  автоматична 
 

автоматична 

безстепенна 

4. 

Минимални 

изисквания за 

оборудване: 

  

 

4.1 

Системи за 

безопасност и 

оборудване – 

фабрично 

монтирани: 

 Да 

Да - Системи за 

безопасност и 

оборудване – 

фабрично 

монтирани: 

4.2 

Антиблокираща 

спирачна система 

(ABS) 

 Да 

Да - Антиблокираща 

спирачна система 

ABS 

4.3 

Електронна 

стабилизираща 

система (ESP или 

еквивалент) 

 Да 

Да – Електронен 

контрол на 

стабилността ESC 

4.4 

Система за следене 

на налягането в 

гумите 
 Да 

Да – Система за 

следене на 

налягането в гумите 

TPMS  

4.5 

Въздушни 

възглавници 

предни за водача и 

пътника до водача 

 Да 

Да - Въздушни 

възглавници предни 

за водача и пътника 

до водача  

4.6 

Въздушни 

възглавници 

странични 

 Да 

Да – Въздушни 

възглавници 

странични 
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

4.7 

Въздушни 

възглавници тип 

„завеса“ 
 Да 

Да - Въздушни 

възглавници тип 

„завеса“ за предния и 

задния ред 

4.8 

Отключване на 

вратите с 

дистанционно 

управление 

 

Да Да - Отключване и 

заключване на 

вратите с 

дистанционно 

управление 

4.9 

Електрическо 

управление на 

предните и на 

задните прозорци 

 

Да Да - Електрическо 

управление на 

предните и на 

задните прозорци 

4.10 

Електрическо 

управление на 

страничните 

огледала, 

отопляеми 

 

Да Да - Електрическо 

регулиране и 

отопление на 

страничните 

огледала 

4.11 

Регулиране на 

предните седалки: 

най-малко по 

дължина и 

височина, с 

лумбална опора 

 Да 

Да - Регулиране на 

предните седалки: по 

дължина и височина, 

с регулируема 

лумбална опора 

4.12 

Климатична 

система - 

автоматична 
 Да 

Да - Климатична 

система – 

автоматична, с две 

зони 

4.13 

Озвучителна 

система с 

управление от 

волана, USB, 

Bluetooth и 

дисплей мин. 8`` 

 Да 

Да - Озвучителна 

система с 

управление от 

волана, USB, 

Bluetooth и дисплей 

8`` 
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

4.14 
Гуми и джанти 

 
минимум 16``, 

алуминиеви 

Да - 16``, 

алуминиеви 

4.15 
Дневни светлини 

 Да 
Да - Дневни 

светлини 

4.16 
Предни фарове за 

мъгла 
 Да 

Да - Предни фарове 

за мъгла 

4.17 

Автоматични 

фарове 
 Да 

Да - Автоматични 

фарове, включване и 

изключване на 

късите светлини 

4.18 
Автопилот 

 Да 
Да - Автопилот 

/Cruise Control/ 

4.19 
Отопляемо челно 

стъкло 
 Да 

Да - Отопляемо 

челно стъкло 

4.20 

Цвят: неметалик, 

като доставката 

трябва да може да 

бъде направена 

при избор измежду 

не по-малко от три 

различни основни 

цвята 

 Да 

Да - цвят неметалик, 

като доставката ще 

може да бъде 

направена при избор 

измежду три 

различни основни 

цвята 

4.21 

Гаранция на 

автомобила и 

оборудването 
години 

минимум 5 

години без 

ограничение в 

пробега 

Да - 5 години без 

ограничение в 

пробега 

  

Описват се възможно най-подробно работните и функционалните характеристики на 

автомобилите, предмет на доставка, следвайки и доказвайки стриктно 

съответствието като минимум с всяко едно от изискванията на възложителя от 

документацията на обществената поръчка. Сочат се марка, модел, максимално 

количество. 

Относно предложенията за емисии за съответна позиция се попълват както следва: 

при автомобили с дизелов двигател - попълва се информация за емисиите на въглероден 

двуокис СО2 в грам на километър при смесен цикъл на движение /в градски и 

извънградски условия/, емисиите на азотни оксиди NOх в грам на километър, и 
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емисиите на прахови частици в грам на километър; при автомобили с бензинов 

двигател - попълва се информация за емисиите на въглероден двуокис СО2 в грам на 

километър при смесен цикъл на движение /в градски и извънградски условия/, емисиите 

на азотни оксиди NOх в грам на километър и неметанови въглеводороди NMHC в грам 

на километър. 

 

4.3.Работни и функционални характеристики на предлаганите автомобили от Вид 

3: 

Леки автомобили, категория М1, комби, фабрично нови, нерегистрирани - до 14 броя, 

всеки от които със следните технически характеристики: 

Марка Jaguar, Модел E-Pace 

 

Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

1. 
Купе, места, 

размери: 
  

 

1.1 Купе 
 

5 врати - комби 5 врати - комби 

1.2 Места брой 4+1 4+1 

1.3 Междуосие мм 
минимално  

2 650 мм 

 

2 681 мм 

1.4 
Височина (без 

релси на покрива) 
мм 

минимална  

1 600 мм 

 

1 649 мм 

1.5 
Пътен просвет 

между осите 
мм 

минимално 

200 мм 

 

204,2 мм 

2. Двигател:  
бензинов или 

дизелов 
дизелов 

2.1 Работен обем см. куб. 
не по малко от 

1990 см. куб. 
1999 см. куб. 

2.2 
Мощност на 

двигателя 
к.с. 

не по-малка от 

150 к.с. 
150 к.с. 

2.3 
Максимален 

въртящ момент 
Nm 

не по-малко от 

350 Nm 
380 Nm 

2.4 
Екологична 

категория 
(Евро) 

не по-ниска от 

Евро 6-2 
Евро 6-2 
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

2.5 

Емисии на 

въглероден 

диоксиди (СО2) 

(комбинирана 

стойност по 

WLTP) 

г/км 
не повече от 

 200 г/км 

 

 

188,74 г/км 

2.6 
Емисии на азотни 

оксиди NOх 
г/км  

0,0573 г/км 

2.7 
Емисии на прахови 

частици 
г/км  

0,00058 г/км 

2.8 

Разход на гориво 

(комбинирана 

стойност по 

WLTP) 

литра/100 км 
не повече от 7,5 

литра/100 км 
7,197 литра/100 км 

3. Скоростна кутия:  

механична или 

автоматична,  

минимум  

6-степенна 
 

механична 

6-степенна 

4. 

Минимални 

изисквания за 

оборудване: 

  

 

4.1 

Системи за 

безопасност и 

оборудване – 

фабрично 

монтирани: 

 Да 

Да - Системи за 

безопасност и 

оборудване – 

фабрично 

монтирани: 

4.2 

Антиблокираща 

спирачна система 

(ABS) 

 Да 

Да - Антиблокираща 

спирачна система 

ABS 

4.3 

Електронна 

стабилизираща 

система (ESP или 

еквивалент) 

 Да 

Да – Динамичен 

контрол на 

стабилността DSC 
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

4.4 

Система за следене 

на налягането в 

гумите 
 Да 

Да – Система за 

следене на 

налягането в гумите 

TPMS  

4.5 

Въздушни 

възглавници 

предни за водача и 

пътника до водача 

 Да 

Да - Въздушни 

възглавници предни 

за водача и пътника 

до водача  

4.6 

Въздушни 

възглавници 

странични 

 Да 

Да – Въздушни 

възглавници 

странични 

4.7 

Въздушни 

възглавници тип 

„завеса“ 

 Да 

Да - Въздушни 

възглавници тип 

„завеса“ 

4.8 

Система за 

автономно спиране 

при опасност от 

ПТП 

 Да 

Да - Система за 

автономно спиране 

при опасност от ПТП 

/Emergency Braking/  

4.9 

Система за 

спазване на 

лентата на 

движение 

 Да 

Да - Система за 

спазване на лентата 

на движение Lane 

Keep Assist 

4.10 

Предни и задни 

сензори за 

паркиране 

 Да 

Да - Предни и задни 

сензори за паркиране 

4.11 
Камера за заден 

ход 
 Да 

Да - Камера за заден 

ход 

4.12 
Аларма 

 Да 
Да - Аларма, 

периметърна 

4.13 

Отключване на 

вратите с 

дистанционно 

управление 

 

 

Да 

Да - Отключване и 

заключване на 

вратите с 

дистанционно 

управление 
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

4.14 

Електрическо 

управление на 

предните и на 

задните прозорци 

 

Да Да - Електрическо 

управление на 

предните и на 

задните прозорци 

4.15 

Електрическо 

управление на 

страничните 

огледала, 

отопляеми 

 

Да Да - Електрическо 

регулиране и 

отопление на 

страничните 

огледала 

4.16 

Регулиране на 

предните седалки: 

най-малко по 

дължина и 

височина 

 Да 

Да - Регулиране на 

предните седалки: по 

дължина и височина 

4.17 

Климатична 

система - 

автоматична 
 

Да, минимум 

двузонова 

Да - Климатична 

система - 

автоматична, 

двузонова 

4.18 

Озвучителна 

система с 

управление от 

волана, USB, 

Bluetooth и 

дисплей мин. 8`` 

 Да 

Да - Озвучителна 

система с 

управление от 

волана, USB, 

Bluetooth и дисплей 

10`` 

4.19 
Гуми и джанти 

 
минимум 17``, 

алуминиеви 

Да - 17``, 

алуминиеви 

4.20 Резервна гума  Да Да - Резервна гума 

4.21 
Предни и задни 

LED фарове 
 Да 

Да - Предни и задни 

LED фарове 

4.22 
Дневни светлини - 

LED 
 Да 

Да - Дневни 

светлини - LED 

4.23 
Автоматични 

фарове  Да 
Да - Автоматични 

фарове, включване и 

изключване на 
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Изискване на Възложителя Предложение 

на участника 
№ 

Технически 

изисквания 
мярка стойност 

късите светлини и 

регулиране на 

височината на 

светлинния сноп 

4.24 

Автоматични 

чистачки със 

сензори за дъжд 

 Да 

Да - Автоматични 

чистачки със сензори 

за дъжд 

4.25 
Автопилот 

 Да 
Да - Автопилот 

/Cruise Control/ 

4.26 

Цвят: металик, 

като доставката 

трябва да може да 

бъде направена 

при избор измежду 

не по-малко от три 

различни основни 

цвята 

 Да 

Да - цвят металик, 

като доставката ще 

може да бъде 

направена при избор 

измежду три 

различни основни 

цвята 

4.27 

Гаранция на 

автомобила и 

оборудването 
години 

минимум 5 

години без 

ограничение в 

пробега 

Да - 5 години без 

ограничение в 

пробега 

   

Описват се възможно най-подробно работните и функционалните характеристики на 

автомобилите, предмет на доставка, следвайки и доказвайки стриктно 

съответствието като минимум с всяко едно от изискванията на възложителя от 

документацията на обществената поръчка. Сочат се марка, модел, максимално 

количество. 

Относно предложенията за емисии за съответна позиция се попълват както следва: 

при автомобили с дизелов двигател - попълва се информация за емисиите на въглероден 

двуокис СО2 в грам на километър при смесен цикъл на движение /в градски и 

извънградски условия/, емисиите на азотни оксиди NOх в грам на километър, и 

емисиите на прахови частици в грам на километър; при автомобили с бензинов 

двигател - попълва се информация за емисиите на въглероден двуокис СО2 в грам на 

километър при смесен цикъл на движение /в градски и извънградски условия/, емисиите 

на азотни оксиди NOх в грам на километър и неметанови въглеводороди NMHC в грам 

на километър. 
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5. По преценка на участника друга информация, пряко свързана с изпълнението на 

предмета на поръчката:…………………………… 

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

 

6. Работите от обекта на поръчката, които ще бъдат предложени да се изпълняват 

от подизпълнители, както и техният дял са, както следва: не се прилага 

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да бъдат 

декларирани и в офертата съответно 

 

Приложения: 

- Заверено копие от оторизационно писмо/сертификат или друг документ (валиден към 

крайния срок за подаване на оферти), издаден от производителя на предлаганите за 

доставка видове автомобили или официален негов представител, удостоверяващ права 

за представителство и търговия на предлаганите видове автомобили: 

* Удостоверение за оторизация на дилърска и сервизна мрежа от „МОТО-ПФОЕ БГ“ 

ЕООД, заверено копие 

* Потвърждение за оторизация от Форд Сентръл енд Ийстърн Юропиън Сейлс ЛЛС с 

официален превод на документа, заверено копие 

* Декларация от „МОТО-ПФОЕ БГ“ ЕООД за валидност на договорите за оторизация, 

оригинал 

* Декларация на производител от Jaguar land Rover limited с официален превод на 

документа, заверено копие 

- Заверено копие от протокол от изпитване на предлаганите за доставка видове 

автомобили от орган за оценяване на съответствието /хомологационен документ/ или 

сертификат, издаден от такив орган: 

* Сертификат за съответствие на европейската общност за комплектовани превозни 

средства на Форд Фокус с официален превод на документа, заверено копие 

* ЕО Сертификат за съответствие за завършени превозни средства на Форд Мондео с 

официален превод на документа, заверено копие; 

* Сертификат за съответствие на европейската общност за незавършени превозни 

средства на Форд Мондео с официален превод на документа, заверено копие 

* Сертификат за ЕО-типово одобрение на Jaguar E-Pace с официален превод на 

документа, заверено копие 

 

 

 
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма: „МОТО-ПФОЕ“ 

ЕООД 

Упълномощено лице Людмила Савева (име и фамилия) 

Подпис: заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД 

Дата 19.12.2019 г. 

 

 


