
Софийска вода

част от ©  VGOLIA

СВ-....... /..^...^..2016 г.

До

Екатерина Христова и 
Васил Кошничаров 
Управители
Райфайзен Лизинг България ООД 
гр. София, Бизнес Парк София, 
сграда 7В, ет.4 
Тел: 02/ 4919191 
Факс: 02/ 974 20 57

Относно: Писмена покана за оферта по процедура ТТ001511
„Финансиране на закупуване на нов лекотоварен автомобил , чрез финансов 
лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение”

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето, на основание чл.93б ал.З от ЗОП и на сключено рамково 
споразумение № 5621/24.10.2012 г. с предмет: „Рамково споразумение за 
финансиране на закупуване на МПС и оборудване чрез финансов лизинг”,
ТТ000987, Ви отправяме покана за изготвяне на оферта за закупуване на 
следното:

1. Нов лекотоварен автомобил /категория N1/, брой места 1+3 - 1 бр.
Марка и модел: Форд Транзит Турнео Куриер, Амбиенте 1.0 Екобуст 
/категория N1/, брой места 1+3, гориво бензин, мощност 100 к.с., 
задвижване 4x2;

Доставна цена в лева без ДДС за един брой -  21 458.00лева
Доставчик: Мото-Пфое ЕООД, тел: 02/984 22 22

2. Приложимата лихвена структура за целите на настоящата покана за 
оферта е Фиксирана лихвена структура, съгласно чл. 2.5.10 от Раздел А 
на Рамковото споразумение.

3. Размерът на първоначалната вноска за целите на настоящата покана на 
оферта е в размер на 10% съгласно чл. 2.3.1 от Раздел А на Рамковото 
споразумение.

4. Размерът на остатъчната стойност от настоящата покана за оферта е в 
размер на 5% съгласно чл.2.4 от Раздел А на Рамковото споразумение.

5. Срокът на индивидуалния лизингов договор за целите на настоящата 
покана за оферта е 48 месеца съгласно чл. 2.2. от Раздел А на Рамковото 
споразумение.
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6. Предвид измененията в чл.6, ал.2, т.З от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 101 от 
2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), където законът предвижда: „тази 
разпоредба се прилага и когато в договора за лизинг е уговорена само 
опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от 
дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 
46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на 
предоставянето“ и в частност предвид липсата на критерий в 
законодателството за определяне на значително отклонение от пазарната 
цена бихме искали да ви информираме, че дружеството е съгласно да 
придобие гореспоменатите активи при условията на финансов лизинг, 
при който дължимият ДДС няма да бъде разсрочван в месечните вноски 
на лизинговите погасителни планове, а ще бъде изплатен в началото на 
лизинговия договор.

В чл.2.4.2.1 от Раздел А на гореспоменатото Рамково споразумение 
е предвидено остатъчната стойност за леки и лекотоварни МПС да бъде 
5% от доставната цена на финансирания актив. С оглед цитираните по- 
горе разпоредби на ЗДДС би могло да се тълкува, че сборът от 
дължимите вноски по договора за лизинг* е „идентичен с пазарната цена 
на стоката към датата на предстовянето“ - отчасти и поради относително 
малката разлика в конкретния случай между пазарна цена и сбора от 
дължимите вноски в номинално изражение.

(*Бележка: съгласно разяснително писмо от Министерство на 
финансите -  „дължимите вноски по договра за лизинг“ следва да попадат 
главниците по лизинговите вноски без уговорената цена за упражняване 
на опцията /остатъчна стойност/)

Ето защо считаме, че в конкретният случай е възможно да се 
тълкува, че ЗДДС изисква приоритетно прилагане над уговореноето в 
чл.2.4.1 от Рамковото споразумение.

Участникът трябва да представи предложение, отговарящо на 
изискванията, посочени в документацията за участие по процедура ТТ000987 
Рамково споразумение за финансиране на закупуване на МПС и оборудване 
чрез финансов лизинг” и допълнително постигнатите договорености.

Предложенията за финансиране са обект на оценка и класиране, като 
трябва да отговарят на описаните Параметри на финансиране в раздел А: 
Техническо задание от рамковото споразумение при фиксирана лихвена 
структура. Участниците използват образец на Таблица „Фиксирана лихвена 
структура” от раздел А на рамковото споразумение. В образеца на таблицата. 
Участниците следва да впишат и идентификационния номер, даден от 
Възложителя, а именно TT001511.

Предложенията ще бъдат оценени по критерий най-ниска цена, изразена 
като цена на финансиране, чрез оферираните лихвени проценти или 
процентни надбавки, съгласно описаната методика на оценка, описана в т.8.2 
Раздел II Сключване на договори въз основа на рамково споразумение от 
инструкции към кандидатите на конкурсната документация по процедура 
ТТ000987.

Срок на валидност на офертата: минимум 90 дни от крайния срок за 
подаване. Участниците вписват валидност на офертите в образеца на Таблица
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„Фиксирана лихвена структура”, който не може да бъде по-

кратък от посочения, който срок се изписва под таблицата.
5)0 ib ОЪ 1 &V.CСрок за подаване на оферти -  до ....... часа на .....h....... г. в

Деловодството на “Софийска вода” АД, град София, ж.к. Младост IV, ул. 
“Бизнес парк” №1, сграда 2А. Офертите се представят в запечатан 
непрозрачен плик, върху който участника поставя надпис ТТ001511 
„Финансиране на закупуване на нов лекотоварен автомобил, чрез финансов 
лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение”, наименование на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. Подадените в срок оферти ще бъдат отворени на 

г. в ..1*̂ .1 часа в сградата на “Софийска вода” АД, от комисия
за провеждане на процедурата, като Участниците или упълномощени 
представители имат право да присъстват на отварянето.

Арно Валто Де Мулнак

Изпълнителен дире^Ьр
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СЪ-1.9.^../М .:.Р Х 2016 г.

До
Анисия Аргирова 
Изпълнителен член на СД 
Евролийз Ауто ЕАД 
Гр.София 1592, 
бул.Христофор Кодумб № 
43, ет.5
Тел: 02/ 9651 555 
Факс: 02/ 9651 687

Относно: Писмена покана за оферта по процедура ТТ001511
„Финансиране на закупуване на нов лекотоварен автомобил , чрез финансов 
лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение”

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето, на основание чл.93б ал.З от ЗОП и на сключено рамково 
споразумение № 5616/23.10.2012 г. с предмет: „Рамково споразумение за 
финансиране на закупуване на МПС и оборудване чрез финансов лизинг”,
ТТ000987, Ви отправяме покана за изготвяне на оферта за закупуване на 
следното:

1. Нов лекотоварен автомобил /категория N1/, брой места 1+3 - 1 бр.
Марка и модел: Форд Транзит Турнео Куриер, Амбиенте 1.0 Екобуст 
/категория N1/, брой места 1+3, гориво бензин, мощност 100 к.с., 
задвижване 4x2;

Доставна цена в лева без ДДС за един брой -  21 458.00лева
Доставчик: Мото-Пфое ЕООД, тел: 02/984 22 22

2. Приложимата лихвена структура за целите на настоящата покана за 
оферта е Фиксирана лихвена структура, съгласно чл. 2.5.10 от Раздел А 
на Рамковото споразумение.

3. Размерът на първоначалната вноска за целите на настоящата покана на 
оферта е в размер на 10% съгласно чл. 2.3.1 от Раздел А на Рамковото 
споразумение.

4. Размерът на остатъчната стойност от настоящата покана за оферта е в 
размер на 5% съгласно чл.2.4 от Раздел А на Рамковото споразумение.

5. Срокът на индивидуалния лизингов договор за целите на настоящата 
покана за оферта е 48 месеца съгласно чл. 2.2. от Раздел А на Рамковото 
споразуме ние.
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6. Предвид измененията в чл.б, ал.2, т.З от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 101 от 
2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), където законът предвижда: „тази 
разпоредба се прилага и когато в договора за лизинг е уговорена само 
опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от 
дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 
46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на 
предоставянето“ и в частност предвид липсата на критерий в 
законодателството за определяне на значително отклонение от пазарната 
цена бихме искали да ви информираме, че дружеството е съгласно да 
придобие гореспоменатите активи при условията на финансов лизинг, 
при който дължимият ДДС няма да бъде разсрочван в месечните вноски 
на лизинговите погасителни планове, а ще бъде изплатен в началото на 
лизинговия договор.

В чл.2.4.2.1 от Раздел А на гореспоменатото Рамково споразумение 
е предвидено остатъчната стойност за леки и лекотоварни МПС да бъде 
5% от доставната цена на финансирания актив. С оглед цитираните по- 
горе разпоредби на ЗДДС би могло да се тълкува, че сборът от 
дължимите вноски по договора за лизинг* е „идентичен с пазарната цена 
на стоката към датата на представянето“ - отчасти и поради относително 
малката разлика в конкретния случай между пазарна цена и сбора от 
дължимите вноски в номинално изражение.

(*Бележка: съгласно разяснително писмо от Министерство на 
финансите -  „дължимите вноски по договра за лизинг“ следва да попадат 
главниците по лизинговите вноски без уговорената цена за упражняване 
на опцията /остатъчна стойност/)

Ето защо считаме, че в конкретният случай е възможно да се 
тълкува, че ЗДДС изисква приоритетно прилагане над уговореноето в 
чл.2.4.1 от Рамковото споразумение.

Участникът трябва да представи предложение, отговарящо на 
изискванията, посочени в документацията за участие по процедура ТТ000987 
Рамково споразумение за финансиране на закупуване на МПС и оборудване 
чрез финансов лизинг” и допълнително постигнатите договорености.

Предложенията за финансиране са обект на оценка и класиране, като 
трябва да отговарят на описаните Параметри на финансиране в раздел А: 
Техническо задание от рамковото споразумение при фиксирана лихвена 
структура. Участниците използват образец на Таблица „Фиксирана лихвена 
структура” от раздел А на рамковото споразумение. В образеца на таблицата, 
Участниците следва да впишат и идентификационния номер, даден от 
Възложителя, а именно TT001511.

Предложенията ще бъдат оценени по критерий най-ниска цена, изразена 
като цена на финансиране, чрез оферираните лихвени проценти или 
процентни надбавки, съгласно описаната методика на оценка, описана в т.8.2 
Раздел II Сключване на договори въз основа на рамково споразумение от 
инструкции към кандидатите на конкурсната документация по процедура 
ТТ000987.

Срок на валидност на офертата: минимум 90 дни от крайния срок за 
подаване. Участниците вписват валидност на офертите в образеца на Таблица 
„Фиксирана лихвена структура”, който не може да бъде по-кратък от 
посечения, който срок се изписва под таблицата.

„Софийска вода”  АД 
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част от Q veo lia „  , 16- iOСрок за подаване на оферти -  до ..............  часа на
...Ir.;....I.... ...... г. в Деловодството на “Софийска вода” АД, град София, ж.к.
Младост IV, ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А. Офертите се представят в 
запечатан непрозрачен плик, върху който участника поставя надпис ТТ001511 
„Финансиране на закупуване на нов лекотоварен автомобил, чрез финансов 
лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение”, наименование на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. Подадените в срок оферти ще бъдат отворени на
. . & » 9 г. в !Н.\9Р.....  часа в сградата на “Софийска вода” АД, от комисия
за провеждане на процедурата, като Участниците или упълномощени 
представители имат право да присъстват на отварянето.

Арно Валто Де Мулиак

Изпълнителенщйректор

„Софийска вода” АД
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До
Михаил Комитски 
Управител
Сожедиз Вьлгария ЕООД 
Гр.София,
бул.Ал.Стамболийски № 73 
Тел: 02/ 937 05 17 
Факс: 02/ 988 21 18;937 04 
47

Относно: Писмена покана за оферта по процедура ТТ001511
„Финансиране на закупуване на нов лекотоварен автомобил , чрез финансов 
лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение”

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето, на основание чл.93б ал.З от ЗОП и на сключено рамково 
споразумение № 5614/22.10.2012 г. с предмет: „Рамково споразумение за 
финансиране на закупуване на МПС и оборудване чрез финансов лизинг”,
ТТ000987, Ви отправяме покана за изготвяне на оферта за закупуване на 
следното:

1. Нов лекотоварен автомобил /категория N1/, брой места 1+3 - 1 бр.
Марка и модел: Форд Транзит Турнео Куриер, Амбиенте 1.0 Екобуст 
/категория N1/, брой места 1+3, гориво бензин, мощност 100 к.с., 
задвижване 4x2;

Доставна цена в лева без ДДС за един брой -  21 458.00лева
Доставчик: Мото-Пфое ЕООД, тел: 02/984 22 22

2. Приложимата лихвена структура за целите на настоящата покана за 
оферта е Фиксирана лихвена структура, съгласно чл. 2.5.10 от Раздел А 
на Рамковото споразумение.

3. Размерът на първоначалната вноска за целите на настоящата покана на 
оферта е в размер на 10% съгласно чл. 2.3.1 от Раздел А на Рамковото 
споразумение.

4. Размерът на остатъчната стойност от настоящата покана за оферта е в 
размер на 5% съгласно чл.2.4 от Раздел А на Рамковото споразумение.

5. Срокът на индивидуалния лизингов договор за целите на настоящата 
покана за оферта е 48 месеца съгласно чл. 2.2. от Раздел А на Рамковото 
споразумение.

„Софийска вода” АД 
Телефонен център: 0700 121 21 

Бизнес парк София, Сграда 2А 
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6. Предвид измененията в чл.6, ал.2, т.З от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 101 от 
2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), където законът предвижда: „тази 
разпоредба се прилага и когато в договора за лизинг е уговорена само 
опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от 
дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 
46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на 
предоставянето“ и в частност предвид липсата на критерий в 
законодателството за определяне на значително отклонение от пазарната 
цена бихме искали да ви информираме, че дружеството е съгласно да 
придобие гореспоменатите активи при условията на финансов лизинг, 
при който дължимият ДДС няма да бъде разсрочван в месечните вноски 
на лизинговите погасителни планове, а ще бъде изплатен в началото на 
лизинговия договор.

В чл.2.4.2.1 от Раздел А на гореспоменатото Рамково споразумение 
е предвидено остатъчната стойност за леки и лекотоварни МПС да бъде 
5% от доставната цена на финансирания актив. С оглед цитираните по- 
горе разпоредби на ЗДДС би могло да се тълкува, че сборът от 
дължимите вноски по договора за лизинг* е „идентичен с пазарната цена 
на стоката към датата на предстовянето“ - отчасти и поради относително 
малката разлика в конкретния случай между пазарна цена и сбора от 
дължимите вноски в номинално изражение.

(*Бележка: съгласно разяснително писмо от Министерство на 
финансите -  „дължимите вноски по договра за лизинг“ следва да попадат 
главниците по лизинговите вноски без уговорената цена за упражняване 
на опцията /остатъчна стойност/)

Ето защо считаме, че в конкретният случай е възможно да се 
тълкува, че ЗДДС изисква приоритетно прилагане над уговореноето в 
чл.2.4.1 от Рамковото споразумение.

Участникът трябва да представи предложение, отговарящо на 
изискванията, посочени в документацията за участие по процедура ТТ000987 
Рамково споразумение за финансиране на закупуване на МПС и оборудване 
чрез финансов лизинг” и допълнително постигнатите договорености.

Предложенията за финансиране са обект на оценка и класиране, като 
трябва да отговарят на описаните Параметри на финансиране в раздел А: 
Техническо задание от рамковото споразумение при фиксирана лихвена 
структура. Участниците използват образец на Таблица „Фиксирана лихвена 
структура” от раздел А на рамковото споразумение. В образеца на таблицата. 
Участниците следва да впишат и идентификационния номер, даден от 
Възложителя, а именно TT001511.

Предложенията ще бъдат оценени по критерий най-ниска цена, изразена 
като цена на финансиране, чрез оферираните лихвени проценти или 
процентни надбавки, съгласно описаната методика на оценка, описана в т.8.2 
Раздел II Сключване на договори въз основа на рамково споразумение от 
инструкции към кандидатите на конкурсната документация по процедура 
ТТ000987.

Срок на валидност на офертата: минимум 90 дни от крайния срок за 
подаване. Участниците вписват валидност на офертите в образеца на Таблица

„Софийска вода” АД
Телефонен център: 0700 121 21 
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„Фиксирана лихвена структура”, който не може да бъде по- 

кратък от посочения, който срок се изписва под таблицата.
Срок за подаване на оферти -  до ....  часа на ....  г. в

Деловодството на “Софийска вода” АД, град София, ж.к. Младост IV, ул. 
“Бизнес парк” №1, сграда 2А. Офертите се представят в запечатан 
непрозрачен плик, върху който участника поставя надпис ТТ001511 
„Финансиране на закупуване на нов лекотоварен автомобил, чрез финансов 
лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение”, наименование на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес. Подадените в срок оферти ще бъдат отворени на 

г. в часа в сградата на “Софийска вода” АД, от комисия
за провеждане на процедурата, като Участниците или упълномощени 
представители имат право да присъстват на отварянето.

Арно Валто Де Мулиак

„Софийска вода” АД 
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C B - . M ' k .2016 г.

До
Атанас Ботев 
Изпълнителен директо 
Интерлийз Ауто ЕАД 
Гр.София, бул.”Цариградсно 
шосе”№ 135 А 
Тел: 02/ 971 82 82 
Факс: 02/ 971 83 33

Относно: Писмена покана за оферта по процедура ТТ001511
„Финансиране на закупуване на нов лекотоварен автомобил , чрез финансов 
лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение”

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето, на основание чл.93б ал.З от ЗОП и на сключено рамково 
споразумение № 5622/24.10.2012 г. с предмет: „Рамково споразумение за 
финансиране на закупуване на МПС и оборудване чрез финансов лизинг”,
ТТ000987, Ви отправяме покана за изготвяне на оферта за закупуване на 
следното:

1. Нов лекотоварен автомобил /категория N1/, брой места 1+3 - A6IL
Марка и модел: Форд Транзит Турнео Куриер, Амбиенте 1.0 Екобуст 
/категория N1/, брой места 1+3, гориво бензин, мощност 100 к.с., 
задвижване 4x2;

Доставна дена в лева без ДДС за един брой -  21 458.00лева
Доставчик: Мото-Пфое ЕООД, тел: 02/984 22 22

2. Приложимата лихвена структура за целите на настоящата покана за 
оферта е Фиксирана лихвена структура, съгласно чл. 2.5.10 от Раздел А 
на Рамковото споразумение.

3. Размерът на първоначалната вноска за целите на настоящата покана на 
оферта е в размер на 10% съгласно чл. 2.3.1 от Раздел А на Рамковото 
споразумение.

4. Размерът на остатъчната стойност от настоящата покана за оферта е в 
размер на 5% съгласно чл.2.4 от Раздел А на Рамковото споразумение.

5. Срокът на индивидуалния лизингов договор за целите на настоящата 
покана за оферта е 48 месеца съгласно чл. 2.2. от Раздел А на Рамковото 
споразумение.

„Софийска вода” АД 

Телефонен център: 0700 121 21 

Бизнес парк София, Сграда 2А 
www.sofiyskavoda.bg

http://www.sofiyskavoda.bg


Софийска вода

част от ©  VGOLIA

6. Предвид измененията в чл.б, ал.2, т.З от ЗДДС (изм. - ДВ, бр. 101 от 
2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), където законът предвижда: „тази 
разпоредба се прилага и когато в договора за лизинг е уговорена само 
опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от 
дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл. 
46, ал. 1, т. 1, е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на 
предоставянето“ и в частност предвид липсата на критерий в 
законодателството за определяне на значително отклонение от пазарната 
цена бихме искали да ви информираме, че дружеството е съгласно да 
придобие гореспоменатите активи при условията на финансов лизинг, 
при който дължимият ДДС няма да бъде разсрочван в месечните вноски 
на лизинговите погасителни планове, а ще бъде изплатен в началото на 
лизинговия договор.

В чл.2.4.2.1 от Раздел А на гореспоменатото Рамково споразумение 
е предвидено остатъчната стойност за леки и лекотоварни МПС да бъде 
5% от доставната цена на финансирания актив. С оглед цитираните по- 
горе разпоредби на ЗДДС би могло да се тълкува, че сборът от 
дължимите вноски по договора за лизинг* е „идентичен с пазарната цена 
на стоката към датата на предстовянето“ - отчасти и поради относително 
малката разлика в конкретния случай между пазарна цена и сбора от 
дължимите вноски в номинално изражение.

(*Бележка: съгласно разяснително писмо от Министерство на 
финансите -  „дължимите вноски по договра за лизинг“ следва да попадат 
главниците по лизинговите вноски без уговорената цена за упражняване 
на опцията /остатъчна стойност/)

Ето защо считаме, че в конкретният случай е възможно да се 
тълкува, че ЗДДС изисква приоритетно прилагане над уговореноето в 
чл.2.4.1 от Рамковото споразумение.

Участникът трябва да представи предложение, отговарящо на 
изискванията, посочени в документацията за участие по процедура ТТ000987 
Рамково споразумение за финансиране на закупуване на МПС и оборудване 
чрез финансов лизинг” и допълнително постигнатите договорености.

Предложенията за финансиране са обект на оценка и класиране, като 
трябва да отговарят на описаните Параметри на финансиране в раздел А: 
Техническо задание от рамковото споразумение при фиксирана лихвена 
структура. Участниците използват образец на Таблица „Фиксирана лихвена 
структура” от раздел А на рамковото споразумение. В образеца на таблицата, 
Участниците следва да впишат и идентификаттионния номер, даден от 
Възложителя, а именно TT001511.

Предложенията ще бъдат оценени по критерий най-ниска цена, изразена 
като цена на финансиране, чрез оферираните лихвени проценти или 
процентни надбавки, съгласно описаната методика на оценка, описана в т.8.2 
Раздел II Сключване на договори въз основа на рамково споразумение от 
инструкции към кандидатите на конкурсната документация по процедура 
ТТ000987.

Срок на валидност на офертата: минимум 90 дни от крайния срок за 
подаване. Участниците вписват валидност на офертите в образеца на Таблица 
„Фиксирана лихвена структура”, който не може да бъде по-кратък от 
посочения, който срок се изписва под таблицата.
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, ■ Срок за подаване на оферти -  до ....  часа на

.Д ...... г. в Деловодството на “Софийска вода” АД, град София, ж.к.
Младост IV, ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А. Офертите се представят в 
запечатан непрозрачен плик, върху който участника поставя надпис ТТ001511 
„Финансиране на закупуване на нов лекотоварен автомобил, чрез финансов 
лизинг, въз основа на сключено рамково споразумение”, наименование на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронец адрес. Подадените в срок оферти ще бъдат отворени на 
А Н Ж Ш  г. в .ЯИйй... часа в сградата на “Софийска вода” АД, от комисия 
за провеждане на процедурата, като Участниците или упълномощени 
представители имат право да присъстват на отварянето.

Арно Валто Де Мулиах

Изпълнителенщйре^тор
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