
ДОГОВОР м.» РД-11-18/24.09.2019 г.

Днес, 24.09.2019 г. в гр. Бургас, във връзка с утвърден, на 13.09.2019г., от директора на
РЗИ-Бургас, Протокол от работата на комисията по разглеждане на оферти в процедурата по
реда на Глава 26-та от ЗОП с предмет: -„Покупкаи гаранционно (сервизно) обслужване
на един брой фабрично ново, неупотребявано моторно превозно средство тип М1-
пътнически микробус, за нуждите на РЗИ-Бургас“, се сключи настоящият договор между:

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС, със седалище и адрес на
управление: гр. Бургас, ул. ““Александровска””М9120, БУЛСТАТ 176032788, представлявана
от д-р Георги Иванов Паздеров- Директор, наричана по-долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една
страна .

И
2. „МОТО- ПФОЕ“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София 1360, бул.

„Сливница“ На 444, с ЕИК 000646811, представлявано от Атанас Иванов Фурнаджиев-
унравител и Масухиро Ояма -управител (действащи: Масухиро Ояма- самостоятелно, аАтанас Фурнаджиев винаги с Масухиро Ояма), чрез пълномощника им Правдомир Янев
Тодоров, с лична карта М.» 641972085, издадена на 08.02.2011 г., от МВР - Бургас
(ПълномощноНа 057/16.05.2019 г. от Атанас Иванов Фурнаджиев и Масухиро Ояма, Рег. На
7014/16.05.2019 г. на Р. Богданов - нотариус с район РС- София), от друга страна, наричанапо- долу в договора “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
като страните се споразумяхаза следното:

1. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА
„

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършидоставка и гаранционно (сервизно) обслужване на пътнически микробус марка ЕОКВ, моделТгапзй Сцзгош КОМВ1М1ЗЧУВ320 ТКНВ2.0 Т1)С1 130 РБ Мб, съгласно Техническата
спецификация на ВЪЗЛОЯСИТЕЛЯ, (ПриложенияМ 1) и детайлно описани в Техническото
предложение ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения На 2) и Ценово предложение наИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложения На 3), неразделна част от Договора и в съответствие с
изискванията на настоящия Договор. Предметът на настоящия Договор включва и
задължение за ИЗПЪШ-ТИТЕЛЯ да регистрира автомобила в КАТ от името и за сметка наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно (сервизно) обслужване на
доставения автомобил по ал. (1) в рамките на гаранционния срок от 60 (шестдесет) месеца
или 250 000 км., което от двете условия настъпи първо. Материалите, консумативите,дейностите и условията на сервизното обслужване са описани в Техническото предложениена ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и следва да отговарят на Техническите спецификации наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) На основание чл. 114 от ЗОП, настоящия договор влиза в сила при осигуренофинансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай, че
в срок от 3 (три) месеца от подписването на Договора, това условие не бъде изпълнено, всяка
от страните ще може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и без да дължи за
това финансови или други компенсации на дРУГата страна.

П. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1)“Срокът за изпълнение на доставката е 3 (три) работни дни, съгласно

техническотопредложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Този срок започва да тече считано от дататазаплащане на ценатаьпоСдоговора от ВъзложиТеля.
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(2) Изпълнението на договора започва, съответно срокът за изпълнение на услугите
започва да тече, след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя, за което
Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

(3) Мястото на изпълнение по този договор е гр. Бургас.
(4) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя автомобил,

предмет на доставка, окомплектован както следва:
4.1. оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и
светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
4.2. окомплектовани, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове,
резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
4.3. с извършен предпродажбен сервиз;
4.4.зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали;
4.5. с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за
платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;
4.6.сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други
документи от производителя, съдържащтехнически данни и характеристики;
4.7. с инструкция за експлоатация, както и документация, съдържаща препоръки за
правилна експлоатация;
4.8 други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията но поръчката и
офертата на Изпълнителя;
(5) Предаването на автомобила се осъществява с приеме-предавателен протокол, след

извършена проверка за съответствие автомобила с техническите характеристики,
представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на
Възложителя, за отсъствие на явни несъответствия, окомплектовката и представяне на
всички необходими документи. Приемо- предавателният протокол съдържа основанието за
съставянето му (номер на договора), номер на шаси на автомобила, предмет на доставка.
Проектът на Приемо-предавателен протокол се изготвя от Изпълнителя.

> Чл. 3. (1) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (2) на
доставения автомобил, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен
протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват
констатираните Несъответствия, съобразно алинея (2). След отстраняване на
Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за
приемане на доставката.

(2) При „Несъответствия“ (явни или скрити дефекти, липси, недостатъци,
несъответствия на автомобила с Техническата спецификация на Възложителя и/или
Техническото предложение на Изпълнителя и/итш и с изискванията за окомплектовка на
автомобила и документите в съответствие с алинея се прилага някоя от следните варианти:

2.1. Изпълнителят заменя автомобила или частта с Несъответствия с такива
притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай
че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена
в Ценовата оферта на Изпъзп-тителя и Несъответствието е открито преди регистрацията на
автомобила в КАТ, в случаите при които се налага замяна на автомобил; или

2.2. Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в
констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или

2.3. Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в
констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или

2.4. цената по Договора се намалява съответно с цената на автомобила или частта с
Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на
разходите за отстраняване на Несъответствието.

11.1 ЦЕНА. УСЛОВИЯИ НАЧИН НА ПЛАЩАНЕщ/„АЧл. ” ,(1)Общата стойност на доставките по договора възлиза Ева-”3437:9,86 лв.
(четиридесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет лв. и осемдесетл: тест стбез тт

Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП



ДДС и 52 475,84 лв. (петдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и пет лв. и осемдесет и
четири ст.) с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение на участника, неразделна част от
настоящия договор.

(2) Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
поръчката, е крайната доставна цена на автомобила с ДДС и всички разходи до краен
получател.

(3) Цената е фиксирана и не подлежат на промяна през периода на действие на
договора.

(4 ) В цената се включват всички разходи и възнаграждения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за придобиване,
съответно прехвърляне на правото на собственост върху автомобила на Възложителя, за
доставка на автомобила, за транспортиране на автомобила до мястото за доставка, за
заплащане на продуктова такса (екотакса), всички разходи за извършване на гаранционна
поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и разходите
за отстраняване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички технически неизправности и повреди,
възникнали не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покрити от гаранционните условия и
гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и разходите, свързани с регистрация
на автомобила в КАТ.

(5) При доставката на автомобила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
надлежно оформена фактура - оригинал, подписана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържаща
основание, номер на шаси, модел, марка и кубатура на автомобила.

(6) Плащанията по този договор се извършват в български лева, по банков път, срещу
представяне от изпълнителя на фактура- оригинал.

Чл. 5. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху автомобила,
предмет на доставка, преминава от Изпълнителя върху Възложителя при предаването на
владението върху него на Възложителя и подписването на Приемо-предавателния протокол

[У. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА СТРАНИТЕ
Чл.6. ИЗЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и предаде описания автомобил на цени

и при условия, подробно регламентирани в този договор, и в техническо състояние,
комплектност и годност за експлоатация, съгласно изискванията и указанията на завода-
производител.

Чл.7. ИЗЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранция за закупения автомобил,
предмет на този договор съгласно гаранционните условия на завода-производител.

Чл.8. ИЗЪЛНИТЕЛЯТ не признава гаранцията и в случай на извършени изменения по
части и агрегати на автомобила, включително монтаж на газова инсталация, некомпетентен
монтаж на алармена инсталация или други изменения, несъобразени с изискванията на
завода-производител. ,

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми Възложителя за пристигането на
автомобила и да определи мястото, датата и часа на получаването му.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази конфиденциалността на всички
данни, станали му известни по време на изграждане на поръчката.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява задълженията си с грижата на
добър стопанин, съгласно договора и приложимите нормативни актове, включително и
вътрешните актове на учебното заведение.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява вменените му съгласно ЗОП
задължения, в случай че с офертата си е декларирал, че за изпълнение на поръчкатаще ползва
подизпълнител/ли.

Чл.13. "ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок
изпълнение “на-дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.
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Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи присъствието на подизпълнителя при
приемане от Възложителя на изпълнението на дейност по настоящия договор, за която
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение.

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати цената, съгласно посоченото В
договора.

Чл.16. Компетентните служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оказват съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на поръчката.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички технически изисквания и
указания на завода-производител и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за експлоатацията на автомобила по
време на гаранционния период.

Чл.18.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право през гаранционния период да извършва
отстраняване на възникнали повреди лично или в неоторизиран сервиз както и да не влага
неоригинални резервни части при ремонт.

(2) В случай на неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на задълженията му по
предходната алинея, гаранцията на автомобила отпада

У. ГАРАНЦИОННАОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННООБСЛУЖВАНЕ
Чл.19.(1) Гаранцията на доставения автомобил е 60 (шестдесет) месеца или 250 000 км.,

(което от двете условия настъпи първо), считано от датата на предаването на автомобила.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за каквито и да са щети - преки или

косвени, възникнали в резултат на катастрофа при експлоатацията на автомобила.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на доставения

автомобил съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото
предложение, Техническата спецификация и стандарти.

(4) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и
средства всички повреди, и/или Несъответствия на автомобила, съответно подменя
дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и

“ Техническото предложение на Изпълнителя.
(5) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс,

телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед
на автомобила от свои квалифицирани представители в срок 4 календарни дни от получаване
на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на автомобила от
квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на
повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването и в два
еднообразни екземпляра.

У]. СЕРВИЗНООБСЛУЖВАНЕ
Чл.20.(1) Сервизното обслужване се извършва в посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

оторизиран сервиз на производителя: гр. Бургас, 5- ти км., магистрала Бургас- София.
(2) По време на гаранционното обслужване на автомобила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен

да изпълнява стриктно инструкциите, нормите и стандартите, описани в ръководството за
експлоатация.

уц. НЕУСТОЙКА
Чл. 21. (1) За неизпълнение на задължение по този договор, в това число доставка на

автомобила в срока по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% на
ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече
50% от стойността на договора.

(2) Същата неустойка се дължи и когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не обезпечи присъствие на
подизпълнителя “хпри приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изпълнението на дейност по
настоящия дРГОБОРЦЗаХ0ЯТ0 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор запинта.„ , ,»?
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Чл. 22. При забавено изпълнение на задължението за плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи неустойка за забава в размер на 0,01% на ден, но не повече от 10% от стойността на
неизпълнението.

Чл. 23 Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва в срок до 15
/петнадесет/ календарни дни след писмена покана за доброволно изпълнение, получена от
неизправната страна.

ИП. ФОРСМАЖОРНИОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 24. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по

настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на форсмажорни обстоятелства
като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, представляващи „непреодолима
сила”, и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия
договор. В тези случаи сроковете на изпълнение на задълженията по договора се изместват
със съответното време, в течение на което, действат такива обстоятелства.

Чл. 25. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по
този договор поради непреодолима сила, е длъжна незабавно:

(1) да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което причинява
неизпълнение на задълженията й; за степента до която това събитие възпрепятства
изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието; за неговото
предполагаемо времетраене;

(2) да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до
минимум понесените вреди и загуби.

(3) докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се спира.Чл. 26. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на
договора. .

1Х. ПРЕКРАТЯВАНЕНА ДОГОВОРА
Чл.27. Действието на този договор се прекратява:
(1) С изпълнението на всички задължения на страните;
(2) По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
(3) При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
(4) С едностранно изявление на Възложителя за развалянето му при неизпълнение

на задълженията на Изпълнителя;
(5) Когато се изпълнява поръчката с подизпълнител, който не е бил посочен в

офертата за участие в обществената поръшса;
(5) Тъй като настоящия договор е сключен под условие е клауза за отложено

изпълнение, всяка от Страните може да прекратиДоговора след изтичане на тримесечен срок
от сключванетому, чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие
или обезщетение.

Чл. 28. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

Х. СПОРОВЕ
Чл. 29. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между

страните се решават чрез преговори между тяк.
Чл. 30. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или пресратяване ще
бъдат решаванирспоредбългарските материални и процесуални закони откамбанария съд
по реда на ГПК.
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Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП



Х]. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.3 1. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този

договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;- датата на приемането - при изпращане по телефакс;
- датата на изпращане - при предаване на съобщението по електронна поща.(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с

настоящия договор се смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Организация „Мото Пфое“ ЕООД Организация - РЗИ - Бургас
Адрес: ул. „Сливница“ Ле 444 Адрес: ул."Александровска"М9120
Град София Град Бургас
Пощенски код: 1360 Пощенски код: 8000
Държава България Държава България
Тел/факс: 056/ 807120, 807144 Факс: 056/ 816261
Електронна поща Електронна поща: ггйфггт-Ъщвазсот
р.:ойохюубдшотортопеья
Уникредит Булбанк Банка ДСК
1ВАМ ВСЗОПМСК9661004416322 1ВАМ В6825Т8А93003100600801
В1С ПМСКВОЗБ В1С БТЗАВОЗР

(4) При промяна на данните) съответната страна е длъжна да уведоми другата втридневен срок от промяната.

ХП. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИКЛАУЗИ
Чл. 32. За всички случаи, неуредени от страните по настоящия договор, е приложимобългарското гражданско законодателство.
Чл. 33. Приложения: Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:Приложение М 1 - Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Приложение Не 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение М 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Настоящият Договор се подписа в Два еднообразни екземпляра - един за Възложителяи един за Изпълнители.
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ШълномощноМз 057/16.05.2019 г./

Директор РЗИ-Бургас
/д-р Георги Паздеров/



Поръчката включва покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на един брой
фабрично ново, неупотребявано моторно превозно средство тип М1- пътнически
микробус, за нуждите на РЗИ-Бургас, със следните минимални изисквания за
параметри и техническихарактеристики:

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип автомобил: заводски М1 - пътнически микробус
Брой места: 9 /8+1 места/
Тип двигател: дизел
Максимална мощност (к.с.): не по- малко от 901щ! (122 к.с.)
Двигател /обем/: не по -малко от 1900 куб.см
Задвижване: предно
Скоростна КУГИЯ: механична 6 СШЛСННЗ

окачване: стандартно предвидено ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за превоз на пътници
Дължина (мм): не по- малка от 4800мм.
Междуосие (мм): не потолямоот 3000мм.
Височина (мм): не по-голяма от 2100мм.
Височина в пътническото отделение (мм): не по-малка от 1400мм.
Обем на резервоара (л): не по-малък от 70 л
Разход на гориво - (смесен цикъл л/ 100 км): не по-голям от 7,0 л
Екологична норМа:Минимум Ешо 6
Емисии 002 /при смесен разход/ Не повече от до 165 един)
Въглероден монооксид (емисии СО Едип)

,
Не повече от 0,50 в/Кш

Азотни оксиди (емисииМОх ”! * );) Не повече ог 0,080 в/Кш
Въглеродии и азотни окиси (емисии НС +М0х уши) Не повече от 0,170 ((;/Кт
Прахови частици (емисии РМ един) Не повече от 0,005 един

ЗАЕЦИТА,СИГУРНОСТ
Имобилайзер
Сервоуправление
Система, непозволяваща блокиране на колелата при спиране
Електронна система за контрол на траекторията
Електронна система за контрол на сцеплението
Електронна система за подпомагане при екстремно спиране
Електронна система за подпомагане потеглянето по наклон
Активна защита срещу преобръщане
Автоматично задействане на аварийните светлини при внезапно спиране
Въздушни възглавници - отпред за шофьора и пътницитедо него
Система за следене на налягането В гумите



Стоп/старт система

ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ИНТЕРИОР
Централно заключване с дистанционноуправление
Ел. регулиране на фаровете по височина
Ел.регулируеми отопляеми странични огледала
Предни ел. стъкла
РМ радио с управление от волана, ВШегооШ и ПЕН

Климатик преден и заден
7777777

Извод 12Ч- в купето и в багажник
2-ри и 3-ти ред седалки Зместни, делими в съотношение 2/3-1/3, с възможност за лесно демонтиране
Под на купето - гумирано покритие, позволяващо лесно почистване
Регулиране на шофьорската седалкав минимум 4 посоки, вкл. по височина

ЕКСТЕРИОР
ЪЕВ дневни светлини

Фарове за мъгла --.--.„дщщтЗаводски монтиран преден и заден парктроник
Джанти - не по-големи от 16"
Резервна гума
Цвят - металик в сивата гама

втслючвни вдОСТАВКАТА

Авариен КОМППЕЖТ, съдьржащ аптечка, прахов пожарогасител, жилетка И авариен ТРИЪГЪЛНИК
ГАРАНЦИОНЕН СРОК

Не по-малък от 5 години (60 месеца) или изминатпробег не по-малък от 200 000 км /което първонастъпи от двете обстоятелства/, считано от предаването на автомобила.
ДОСТАВКА

Доставка: до 10 дни, след плащане на цената от възложителя

АВТОМОбИЛЪТследва да 6 ОКОМНЛСКГОЕЗН КаКГО следва:

- оборудван с обезопасителсн триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителнажилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);
- окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове,

резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.;
- е извършен предпродажбен сервиз; "

- зареден с всички необходими за експлоатацията му течностии материали;- с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени
данъци, мачта, такси. фактури и “приемат предавателни протоколи;

- сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти или другидокументи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики;

Изпълнителят по обществената поръчка следва да осигури пълна заводска гаранция непо-малка от 5 години (60 месеца) или изминат пробег не по-малък от 200 000 км /което
първо настъпи от двете обстоятелства/, считано от предаването на автомобила.Определеният за Изпълнител )нистник се задължава да осигури гаранционно техническообслужване при условията на фабрична гаранция на моторното превозно средство,включително и гаранционен срок срещу пробив от корозия, съгласно изискваниятадефинирани В Техническата спецификация, както и ПНКЕТ ПЪЛНа сервизна Поддръжка на



предлаганото моторно превозно средство. По време на гаранционния срок и при
извършване на гаранционно техническо обслужване определеният за изпълнител участник
се задължава да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи,
съответстващи на фабричните изисквания на производителя на МПС. При гаранционно
събитие, избраният Изпълнител отстранява настъпилата повреда за своя сметка. При
обективна невъзможност за отстраняването й, в срок от 10 (десет) работни дни, считано от
датата на уведомяване на изпълнителя, изпълнителят осигурява на Възложителя оборотен
автомобил, до пълното отстраняване На повредата.
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РЗИ-БУРГАС

Наименование на участника : МОТО ПФОЕ ЕООД

Представляващ: ПРАВДОМИР ТОДОРОВ

Седалище по регистрация : СОФИЯ, БУЛ. СЛИВНИЦА 444

ЕИК по Булстат : 00064681]

Адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, му
Телефон: 056 807 144

Факс:
“

Лице за контакт:
.

ПРАВДОМИР ТОДОРОВ

е тай: р. годогоусфтогарфйе. 173

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на “един брой фабрично ново,неупотребявано моторно превозно средство тип М1- пътническимикробус, зануждите на РЗИ-Бургас“

От МОТО-ПФОЕ ЕООД, (наименование на участника)със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Сливница“М9444, ЕИК 00064681 1,представлявано от Правдомир Янев Тодоров, ЕГН 6303040441, действащ катоПЪЛНОМОЩНИК на АТАНАС ИВАНОВ ФУРНАДЖИЕВ и МАСУХИРО ОЯМА вкачеството на УПРАВИТЕЛИ на „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, (ПЪЛНОМОЩНО М02057/16.О5.2019г. с нотар.рег. Мо:7014 /16.05.2019г. на Нотариус Р.Богданов,рег.Мо: 273 на Нот.Камара, район на действ ие - СРС
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИИ ГОСПОДА,
Представям Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Васпроцедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Покупка и гаранционно(сервизно) обслужване на един брой фабрично ново, неупотребявано моторно превозно

».

Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП
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средство тип М1- пътнически микробус, за нуждите на РЗИ-Бургас“.Декларирам, че сме запознати с условията за участие в обявенатаот Вас процедураи приемаме поставените от Вас задължителниизисквания за изпълнениетой.Декларираме, че сме се запознали с образците на документи от документациятазаобществената поръчка.
Декларираме, че сме запознати с проекта на договора за възлагане на общественатапоръчка, приемаме го без възражения и ако участникът, когото представлявам/е, бъдеопределен за изпълнител, ще се сключи договора изцяло в съответствие с проекта,приложен към документациятаза общественапоръчка, в законоустановениясрок.Декларираме, че срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет)календарни дни,считано от крайния срок за получаване на офертите.
Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани сданъци и осигуровки, опазване на околнатасреда, закрилана заетостта и условията на труд,които са в сила в страната.
Декларирам, че представлявания от мен участник е оторизиран от представител напроизводител ФОРД с права за продажбаи сервиз.
Декларирам, че съм оторизиран представител на производителяс права за продажбаи сервиз.

.Ще извършвам гаранционно обслужване на микробуса в оторизирана отпроизводителя сервизна база (собствена или наета) на адрес: Гр.Нургас, 5-ти км.магистрала Бургас-София

Декларирам, че оферираният от наша страна микробус притежава валиден ЕОсертификат за съответствие на моторното превозно средство съгласно изискванията наНаредба На 60 от 24.04.2009 г. или удостоверение за индивидуално одобряване на новопревозно средство, издадено от Изпълнителнаагенция “Автомобилнаадминистрация“.Предлагания от наша страна пътнически микробус не е демонстрационенили тест-драйф автомобил.
Срок на доставка на автомобила е: 3 работни дни ./три работни дни/ от датата наплащане на цената от възложителя. /не повече от 10 дни/.
Гаранционен срок на предлагания от наша страна пътнически микробус е 60(шестдесет) месеца или 250 000 км., което от двете условия настъпи първо.При следните гаранционни условия: 24 месеца (двадесет и четири месеца) заводскагаранция и 36 месеца (тридесети шест месеца) удължена гаранция.Задължаваме се да осигурим преглед на автомобила в своя сервиз в срок 4календарни дни, от получаване на рекламационнотосъобщение на Възложителя.Ще предадем на Възложителя съпътстващитедоставкатадокументи, необходими запо-нататьшното ползване на микробуса по предназначение, като сертификати,разрешителни, инструкции и всички необходими съпътстващидокументиза извършване нарегистрацията.
Приемаме общите и технически изисквания за изпълнение на предметапоръчката.Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълносъответствие с гореописаната оферта.

К
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Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП
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В случай, че бъдем определениза изпълнител на поръчката, сме съгласни да внесем
гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 2% от стойносттана договора. Съгласни
сме гаранцията да бъде освободенаслед приключване на изпълнениетона договора.В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние в срок ще представим всички
документи, необходими за подписване на договора, съгласно приложените към
документацията за участие документи и Указанията за провеждане на обществената
поръчка.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената отВас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
НИЕ: ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна Вобстоятелства, свързани с изпълнение на услугата, на всеки етап от изпълнението надоговора. СЪЩО така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна илинепълна информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе донашето изключване от участие В настоящата поръчка.
Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани С

данъци и осигуровки, опазване на околнатасреда, закрилана заетосттаи условиятана труд,съгласно действащото национално законодателство.*
* Участницитемогат да получатнеобходиматаинформациязадълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околнатасреда,закрилана заетостта и условията на труд, които са в сила в РепубликаБългария и относими кьм услугите, предмет на поръчката,кактоследва:
- Относно занижени: га, свързани с данъци и осигуровки:Националнаагенция по приходите:
Информационентелефон на НАП > 0700 18 700; интернег адрес: шшшларрв- Относно злдъпжеииятв, свързани с опазване на околната среда:Министерствона околнатасреда и водите:
1000 София,ул. "У. Гладстон“ На 67, Телефон: 02/ 940 6000
Интернетадрес“ лаф:/Мин:!,тоеш.воуегптеп:.ьв/
- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:Министерствона трудаи социалнатаполитика: 5

София 1051, ул. ТриадицаНа 2, Телефон: 02/8119 443, 0800 88 001Интернегадрес: пир/Ммм.т1зр.д;оуеттеп!.17;; ”

Изпълнителнаагенция „Главнаинспекцияпо труда”:
София 1000, бул. ,Донцуков" Мз 3,
Телефон: 02/8101 759; 0700 17 670; е-таН: „вест-йойгесюгкфдн вот/ети ет.
При изпълнение на обявенатаот Вас общественапоръчка щетавамНняма да ползваме(иевлрното се зачертава ) подизпълнители.Подизпълнител/ище бъде/бъдат

Подизпълнител дела от по ъчквта, който ще им % от общата стойносг на по ъчкатаР Р
бъде възложен

(изброите конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдатизпълнени от подизпълнителя и представетедоказателство за поетите от подизпълнителите задължения)

При изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка ще-нелзваме/няма даползваме капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени вОбявата за обществена поръчка (невярнотвсе зачертава ).

>х
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Декларацияза липса на основанията за отстраняванеи съответствие с критериитеза подбор, в която сепосочва информацията, която се отнасяза тях съобразноизискването на чл. 66, ал.2 от ЗОП.)

ПреДЛОЖСНИЕТО ни За изГгвлнение на поръчката е В съответствие с Техническатаспецификация на възложителя и е както следва:
Предлагам следния неупотребяван, фабрично нов пътническимикробус:Марка ФОРД (РОКВ) , модел КЪСТЪМКОМБИ (СПБТОМ КОМВ1),година на производство 2019 със следните характеристики:

Минимални ТСХННЧЕСКИ изисквания на възложителя -
Парамегьр

Предложени от Изпълнители
технически спецификации

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип автомобил: заводски М1 - пътнически микробус М1 - пътнически микробус
Брой места: 9 /8+1 места/

9 /8+1 места/
Тип двигател: дизел

дизел
Максимална мощност (к.с.): не по- малко от 90Юу (122
к.с.)

130 к.с.
Двигател/обем/: не по чмшко от 1900 куб.см

1995 куб см
Задвижване: предно

предно
Скоростнакутия: механична6 степенна

механична 6 степеннаОкачване: стандартно предвиденоОТ производителя за
превоз на ПЪТНИЦИ стандартнопредвиденоОТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за превоз на ПЪТНИЦИДължина (мм): не по- малка от 4800мм.
4972 мм.

Междуосие (мм): не по-голямо от 3000мм.
2933 ММ.

Височина (мм): не по-голямаот 2100мм.
2020 мм.

Височина в пътническото отделение (мм): не по-малкаот1400мм.
1406 мм.

Подписите са заличени сьгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП



Юбем на резервоара(л): не по-малъкот 70 л
80 л ?

Разход на гориво - (смесен цикъл л/100 км): не по-голям от7,0 л
6,0 л.

Екологична норма: Минимум Ецго 6
Енго б

Емисии СО2 /при смесенразход/
158 Еди"

Въглероден монооксид (емисии СО укт) 0.17 един
Азотни оксиди (емисии МОХ г/Ктд 6.06

в/кт *
Въглеродни и азотни окиси (емисииНС +МОХ в/КШО

0.08 д/Кт
Прахови частни (емисии РМ един)

0.0008 "гуши

ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ

Имобилайзер
Имобилайзер

Сервоуправление
Сервоуправление

Система, непозволяващаблокиранена колелатапри
спиране АВЗ - Система, непозволяваща

блокиране на колелатапри спиранеЕлектроннасистема за контрол на траекторията ЕЗР - Електроннасистемаза контрол на
траекториятаЕЛЕКТРОНЕН!система за КОНТРОЛ на сцеплението Електронна системаза контрол на
сцеплениетоЕлектронна системаза подпомаганепри екстремно

спиране Електроннасистема 38. ПОДПОМЗГаНе при
екстремно спиране

Електронна система 33 ПОДПОМНГЗНСпотеглянетоПО наклон

Активназащита срещу преобръщане

Електроннасистема за подпомагане
потеглянетопо наклон

Активна защита срещу преобръщане
Автоматично задействанена аварийнитесветлини привнезапно спиране

Въздушни възглащн н „„ отпред за шофьори и пътниците
ДО НЕГО

Автоматичнозадействанена
аварийнитесветлини при внезапно

спиране
Въздушни възглавници- отпред за
шофьора и пътницитедО негоСистема за следене на налягането В гумите Система за следене на налягането В

гумитеСтоп/старт система

? -

Стоп/старт система

П
Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ИНТЕРИОР
Централно заключванес дистанционноуправление

Ел. регулиране на фаровете по височина

ЦЕНТРМНО заключване с ДИСТЗНЦИОННО
управление

Ел. регулиранена фаровете по височинаЕл. регулируеми отопляеми страничниогледала

Предни ел. стъкла

Ел. регулируемиотопляеми странични
огледала с индикаторв цвета на купето

Предни ел. стъклаРМ радио с управление от волана, ВШеЕооНт и ПЗВ 1СЕ Раск 16: радио АМ/РМ, 4 тонколони
(6 при Комби), 2 [158 + В1иегоогп, 4"
ТРГ дисплей, микрофон, бунони за

управление на воланаРегулатор, ограничителна скоростта Круиз контрол - регулатор, ограничител
на скоросттаклиматик преден и заден Климатикпреден и заден с ръчно
управлениеИзвод 12У- в купето и в багажник

Извод 12У- в купето и в багажник
2-ри и 3-ти ред седалки Зместни, делими в съотношение2/3-1/3 с възможност за лесно демонтиране

-2-ри и 3-ти ред седалки Зместни,
делими в съотношение2/3-1/3 с
възможностза леснодемонтиранеПОД на КУПСТО “* ГУМИРЗНО покритие, ПОЗВОЛЯВЗЩОЛЕСНО

почистване Цялостно гумирано покритие на пода,
позволяващолесно почистване

Регулиране на шофьорскатаседалка в минимум 4 посоки,вкл. по височина
Пакет предни седалки 13 -
седалка на шофьора - регулируема в 4
посоки с наклонена възглавничка
седалка аа пасажера - двойна
предни подглавници - регулируеми,
подпакътник за шофьора и лумбална
опора - регулируема

ЕКСТЕРИОР

[,ЕГ.) дневни светлини
ЪЕВ дневни светлини

Фарове за мъгла
Фарове за мъгла

Заводски монтиран преден и заден парктроник Заводски монтиран преден и заден
парктроникДжанти - не по-големи от 16"
Джанти- 16"

Резервна гума
Резервна гума

ЦВЯТ - металик В сивата гама
Цвят * металик - ОЕГГизео ЗПуег

>= А /7

Подписите са заличени съгл. чл. Зба, ал.3 от ЗОП



ВКЛЮЧЕНИ В ДОСТАВКАТА

Авариен КОМПЛСКТ, съдържащаптечка, прахов КОМПЛЕКТ Безопасност, съдържащпожарогасител, ЖИЛСТКа И авариен ТРИЪГЪЛНИК аптечка, прахов пожарогасител,
жилетка И авариен ТРИЪГЪЛНИКГАРАНЦИОНЕН СРОК

Не по-малък от 5 години (60 месеца) или изминатпробегне по-малък от 200 000 км /което първо настъпи от дветеобстоятелства/, считано от предаванетона автомобила.

5 години (60 месеца) или 250 000 км
което първо настъпи от двете

обстоятелства
ДОСТАВКА

Доставка: до 10 шиш-, след плащане на цената от 3 работнидни, след плащане на ценатавъзложителя при условията на чл. 114 ЗОП от възложителяпри условията на чл.
114 ЗОП

спецификация (Нрииожвиие мг] от документацията).При наличие на празни/непълниполета в колона „Предложение на участника“, участникът се отстранява отучастие.

Към настоящото техническо приложение прилагаме ПОДРОБНА ТЕХНИЧЕСКАПС ЕЦИФИКАЦИЯ на предлагания от нас автомобил, както и брошури, каталози, работниинструкции, сертификати за качество и др., неразделна част от нашето предложение.
/Моля представете под обяд цтче пате/ш описание на »: едлаганите автомобили/Декларираме, че автомобилите, при доставкатаси в РЗИ-Бургас ще са:- окомплектовани, съгласно изискваниятана производителя, с комплект ключове,резервна гума, комплектинструменти за смяна на гуми и др.;- заредени с всички необходими за експлоатациятаму течности и материали;- С ИНСТРУКЦИЯ за експлоатация, КЗКТО И Документация, съдържаща препоръки заправилна СКСПЛОЗТаЦИЯ.

Към технического предложение се прилагам:1. Подробна техническахарактеристикана автомобила2. Сертификат за съответствие

ата
> ;02/ 6972016 „*

7 .
Подписите сзшпчепн 1Машамшя т.„внчмчщзшш “г"“""“36””""3“”0"30.45 нававьграпечат *

Ийв ми
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РЗИ-БУРГАС

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на един брой фабрично ново,неупотребявано моторно превозно средство тип М1- пътнически микробус, за нуждитена РЗИ-Бургас“.

От МОТО-ПФОЕ ЕООД,
седалище и адрес на управлениеград София, бул. „Сливница“М9444,
ЕИК 000646811 ,

представлявано от Правдомир Янев Тодоров, ЕГН 6303040441, действащ като
ПЪЛНОМОЩНИК на АТАНАС ИВАНОВ ФУРНАДЖИЕВ и МАСУХИРО ОЯМА в
качеството на УПРАВИТЕЛИ на „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, (пълномощно Мо:057
/16.05.2О19г. с нотар.рег. Мо:7014/16.О5.2019г. на Нотариус Р.Богданов,репМо: 273 на Нот.
Камара, район на действие , СРС

УВАЖАЕМИДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение наобявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка
чрез покупка и гаранционно (сервизно) обслужване на един брой фабрично нов,неупотребяван автомобил за нуждите на РЗИ-Бургас“

Предлагана цена за доставка на един брой фабрично нов, неупотребяванпътнически
микробус 43 729.86 лв. (словом четиридесет и три хиляди седемстотин двадесет и деветлева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС и 52 475.84 лв. (словом петдесет и две хиляди
четиристотин седемдесети пет лева и осемдесети четири стотинки) с начислен ДДС.

Така предложената цена представлява пълната стойност на доставката по
обществената поръчка и включва всички разходи и възнаграждения за разходите за
придобиване, съответнопрехвърляне на правото на собственост върху автомобилана РЗИ-
Бургас, за доставка на автомобила, затранспортиранена автомобиладо мястото за доставка,за заплащане на продуктова такса (екотакса), всички разходи за извършванена гаранционна
поддръжка в срока на гаранцията (за труд, резервни части и консумативи), както и
разходите за отстраняване от наша страна на всички технически неизправности и повреди,възникнали не по вина на РЗИ-Бургас и покрити от гаранционнитеусловияи гаранционната
отговорност на Изпълнителя, както и разходите, свързани с регистрацияна автомобилите вКАТ.



Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на
поръчката.

Посочената цена е окончателнаи не подлежи на промяна през целия срок на действиена договора за изпълнение на поръчката.
Предложенита цена е определена при пълно съответствие с условията отдокументацията по процедурата.
При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посоченасцифри, валидна ще бъде цената, посоченасловом.
Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадемдоговорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние смесъгласни да предоставим гаранция за изпълнение на задължениятапо договорав размер на2 % от стойността му, без ДДС в една от формите посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
Плащанията ще се извършват по следнатабанкова сметка

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
ХВАП: ВСЗОПНСК96601004416322
В1С: ПМСКВСЗР

„1,517
Пплписпте са
ЖМНЧСИН *

съгл. чл. Збв, н.п.З от 3011

Тодоров

Длъжност Управител ф-л Бургас и

пълнмощник на управителя на
МОТО ПФОЕ ЕООД

Наименование на участника

МОТО ПФОЕ ЕООД


