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   Приложение 8а 

 

НАСОКИ 

 

за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда 
на ЗОП  

при изпълнение на проекти за насърчаване използването на 
електромобили, финансирани от НДЕФ по ИПК  

При закупуване на превозни средства (ПС) по одобрените проекти, 
финансирани от НДЕФ по ИПК, всички бенефициери прилагат Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). 

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отговаря за набирането, 
одобряването и контрола по изпълнението на тези проекти.  

Насоките са съобразени с изискванията на ЗОП (в сила от 15.04.2016г.), 
приложим за процедурите по избор на доставчици по тези проекти. 

1. Зелена поръчка 

Обявяваните обществени поръчки във връзка при изпълнение на проекти за 

насърчаване използването на електромобили, финансирани от НДЕФ по ИПК 

са „зелени“ поръчки и следва да са съобразени с Критериите на ЕС относно 

зелените обществени поръчки за транспорт. 

2. Предмет на поръчката  

Предмет на поръчката е закупуването на нови превозни средства, които са: 

 изцяло електрически превозни средства (превозни средства,  които 
използват двигател с изцяло електрическо захранване), или 

 хибридни електрически превозни средства ( хибридно превозно 
средство, което за неговото задвижване ползва енергия и от двата 
източника на акумулирана енергия/мощност в превозното средство: а) 
гориво за изгаряне; б) устройство за съхраняване на електрическа 
енергия/мощност), които използват устройства за съхраняване на 
електрическа енергия, презареждащи се  чрез включване в 
електрическата мрежа или друг източник на електрическа енергия (plug-
in). 
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3. Техническа спецификация: 

За категория ...............: 

За категория .......: 

4. Критерии за възлагане на поръчката 

Възложителят може да определи критерии са възлагане на обществената 
поръчка, съобразно възможностите предвидени в чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Предвид 
предмета на поръчката, препоръчваме като подходящи следните критерии: 

4.1 Най-ниска цена 

Предвид възможността да бъдат посочени подробни и точни технически 
спецификации на закупуваните превозни средства с оглед постигане на 
необходимия ефект на позеленяване и липсата на съществени различия в 
параметрите на превозните средства, предмет на поръчките, предлагани от 
потенциалните доставчици, планираните кратки срокове за доставка на 
закупуваните превозни средства, както и за постигане на максимална 
ефективност при разходването на публичните средства, поръчките могат да се 
възложат въз основа на критерия „най-ниска цена“. 

4.2 Ниво на разходите 

Възложителите могат да изберат и критерия за възлагане „Ниво на разходите, 
като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия 
жизнен цикъл”, предвиден в чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Следва да се има 
предвид, че на основание чл. 71, ал. 5 от ЗОП е приета Методика за изчисляване 
на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства 
(НАРЕДБА № Н-18 от 8.08.2016 г.  (издадена от министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила 
от 23.08.2016 г.). Като подходящи разходи при оценката на разходите за целия 
жизнен цикъл, възложителите могат да включат следните: 

1. Разходи за придобиване:  

-  доставна цена, както и разходи по доставката, разходи по 

регистриране, и др. 

2. Разходи при експлоатацията: 

    - разход за 100 км – в kWh 

    - разходи за поддръжка на батерията в експлоатация (напр. период за 

подмяна на батерията / цена на батерията) 
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    - стойност на невключените в гаранционната поддръжка 

компоненти/консумативи с препоръчителна подмяна / год.  

    - стойност на периодичното техническо обслужване след изтичане на 

гаранционния период / год. и др. 

3. Разходи за извеждане от експлоатация 

    - разходи за рециклиране /оползотворяване 

    - опция за обратно изкупуване – цена 

5. Изисквания към участниците 

Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да 
отговарят на следните условия: 

2.1 да не са налице основанията за отстраняване, предвидени в чл. 54 и чл. 55 от 
ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), 

2.2. да е оторизиран дилър на съответната марка превозни средства. 

6. Изисквания към техническите предложения на участниците 

В документацията за участие следва да се въведат следните изисквания към 
техническите предложения на участниците: 

• Да се представят документи, сертификати, които да доказват 
изпълнението на техническите спецификации и изискванията на 
Възложителя; 

• срокът за доставка да е 4 месеца от датата на сключване на договора за 
обществена поръчка; 

7. Плащания по договора за обществена поръчка 

С оглед изискванията за финансиране по ИПК на този тип проекти, е 
необходимо да бъде предвидено, че цената на превозните средства се заплаща 
изцяло при доставката им.  

8. Други условия по договора за обществена поръчка 

Изпълнителят да осигурява пълно сервизно обслужване за гаранционния срок, 
като разходите за транспорт на превозното средство до най-близкия сервиз са 
за сметка на доставчика.   


