Приложение № 2 към заповед № ЗРД-721/14.11.2017 г.
ОБРАЗЕЦ № 1
ДО КОМАНДИРА
НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ
ОФЕРТА
Наименование на поръчката:

„АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЙСКОВИ
РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”

Административни сведения

Наименование на участника:

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен)

Седалище:

– пощенски код, населено място:

– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:
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– пощенски код, населено място:

– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Телефон:

Факс:

E-mail адрес:

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
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Участникът се представлява заедно

1....................................

или поотделно (невярното се зачертава)
от следните лица:

2....................................

Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:……………………
IBAN..........................................................
BIC.............................................................
Титуляр на сметката: ...........................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с предмета
на настоящата поръчка чрез обява за събиране на оферти и безусловно приемаме
всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в обявата и техническите
спецификации за изпълнение на поръчката.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с направеното с настоящата оферта предложение и изискванията на
възложителя.
Срокът на валидност на офертата е ………………… календарни дни, считано от
крайния срок за представяне на офертите.
Цената за изпълнение e съгласно приложението „Ценово предложение”.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да
представим гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 (пет) % от
договорената стойност без ДДС.
Декларираме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще
ползваме подизпълнители (невярното се зачертава или изтрива), както следва: (име и
адрес на фирмата-подизпълнител, ЕИК, вид и дял на тяхното участие, както и обхват
на дейностите, които ще извършва).
1 ..........................................................................................................(описват се);
2 ........................................................................................................... (описват се);
3 ............................................................................................................(описват се).
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В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се
задължаваме при подписването на договора да представим:
- документи съгласно изискването на чл. 67, ал. 6 от ЗОП /издадени от
компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1
и т. 2 от ЗОП (свидетелство/а за съдимост) и по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП
(удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата, към общината по
седалището на възложителя и към общината по седалището на участника)/;
- гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността
на договора без ДДС, която ще бъде под формата на ..........................................................
(посочва се формата на гаранцията за изпълнение на договора - парична сума;
банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя(٭
Когато избраната форма е банкова гаранция, същата следва да е в полза на
Възложителя, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на
договора.
Когато избраната форма е застраховка, същата следва да в полза на
Възложителя и да обезпечава изпълнението на договора в размер на 5 (сто) % от
договорената стойност без ДДС.

Правно обвързващ подпис:
Дата

________/_________/________

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________
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ОБРАЗЕЦ № 2
ДО КОМАНДИРА
НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

”АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЙСКОВИ
РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”
Наименование на участника
_________________________________________________________________________
(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на управление:





Страна, код, град, община
Квартал, ул., №,
Телефон, факс,
E-mail:
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в
обществената поръчка с предмет ”АВАРИЕН
РЕМОНТ НА ВИК

ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА
СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”
, предлагаме да изпълним обекта предмет на поръчката при следните условия:
1. Гаранционен срок за СМР ……………………………………………………..
Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените
строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал.
4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
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2. Срок за изпълнение на
…………………..календарни дни,
Възлагателно писмо.

поръчката: Срокът за изпълнение е
считано от датата на получаване на

3. Работна програма.
*Предложения относно изпълнението предмета на поръчката, които да отговарят на
техническата спецификация, ако липсва елемента „Работна програма” или някоя от
съставните й части, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и
подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило
подписа.
Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на
Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Правно обвързващ подпис:
Дата
________/_________/________
Име и фамилия
__________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност
__________________________
Наименование на участника
_________________________
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ОБРАЗЕЦ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
във връзка с участие в обществена поръчка с предмет:

„АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЙСКОВИ
РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №
от МВР, гр.

, адрес:

, издадена на

____

_____________________________________________________________________,
представляващ

в качеството си на

със седалище

,

и адрес на управление:
, тел./факс:

,

търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №

вписано

в

__________

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а –
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321,
321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по
т. 1, в друга държава членка или трета страна.
3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление
съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.
4. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената
поръчка.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.
/ Невярното се зачертава /
г.

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.
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ОБРАЗЕЦ № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
във връзка с участие в обществена поръчка с предмет:

„АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЙСКОВИ
РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №

от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

представляващ

,
в качеството си на

със седалище и адрес на управление:
тел./факс:

,

, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с

ЕИК №

,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището
на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. По отношение на представлявания от мен участник не е установено, че:
1) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2)не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.
г.

Декларатор:
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ОБРАЗЕЦ № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици
от ........................................................................... /участник/подизпълнител/
Долуподписаният/ата: _________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име )
ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________,
издадена на ___________________ от ______________________________________, с
постоянен адрес гр. ______________________ в качеството си на лице по чл. 40, ал. 2
от
ППЗОП
а
именно:
_____________________________
в_____________________________________________
(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца)
регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
_____________________/БУЛСТАТ_______________________
Относно обществена поръчка с предмет: ”АВАРИЕН

РЕМОНТ НА ВИК
ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА
СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.
Представляваният от мен участник не е регистриран в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.
2.
Представляваният от мен участник не е свързан с лица, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.
Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
................................ г.
(дата на подписване)

Декларатор: .......................................
(подпис и печат)

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците,
декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 от Правилника
за прилагане на ЗОП.
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OБРАЗЕЦ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици
Долуподписаният/ата:________________________________________________________,
ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________,
издадена на ___________________ от ______________________________________, с
постоянен адрес: гр. _________________________________________________________
в качеството си на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП а именно:
_____________________________,в ____________________________________________,
(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на търговеца)
регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
_____________________/БУЛСТАТ_______________________
Относно обществена поръчка с предмет: „АВАРИЕН

РЕМОНТ НА ВИК
ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА
СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник е регистриран в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, а именно: .................................
2. Представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. ...... от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици.
Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
................................ г.
(дата на подписване)

Декларатор: .......................................
(подпис и печат)

Забележка:* В зависимост от правно-организационната форма на участниците,
декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 от Правилника
за прилагане на ЗОП.
* Тази декларация се попълва, ако не се попълва декларация образец № 5.
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ОБРАЗЕЦ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договор
Долуподписаният/-ата ............................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
с ЕГН ..................., лична карта № .................., издадена на .....................от МВР гр. ................., с
постоянен адрес: ........................................., в качеството си на ........................................ на
..........................................със седалище и адрес на управление...................................................,
вписано в Търговския регистър с ЕИК ......................................,тел.: ..................., факс:
..................................и адрес за кореспонденция:........................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Запознат съм и приемам условията в проекта на договора в настоящата обществена
поръчка с предмет: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ

ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”

Дата:………………………………….

Подпис:………………………………..

(лице/лица, които представляват или са упълномощени да подписват от
името на участника)
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ОБРАЗЕЦ № 8
СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ
списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката
Долуподписаният/-та..............................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
с ЕГН ..................................................., лична карта № ................................................, издадена на
....................от МВР гр. .............................., в качеството си на .......................... със седалище и
адрес на управление гр. ........................... ул. .................................................................................
с ЕИК .......................................... .......тел. :............................., факс: .......................и адрес за
кореспонденция:………………………………………………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Участникът, който представлявам е изпълнил следните договори идентични или
сходни с предмета на поръчката, през последните 5 (пет) години (считано до датата за
представяне на оферти), за което представям доказателства (удостоверения,
референции, др.) за извършването им:
№

Описание/предмет

Стойност

Дати –

на договора

на
строителството
без ДДС

от ........ –

Възложители

до ........

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата:………………………………….

Подпис:………………………………..

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат
самостоятелно да го представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
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ОБРАЗЕЦ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срока на валидност на офертата
Долуподписаният /ната/ ....................................................................., в качеството ми на
............................................................ (посочва се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор,
управител и др.) на ......................................................................................, ЕИК
……………………….- участник в обществена поръчка с предмет: ”АВАРИЕН

РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536
НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Съгласен съм с предложения от Възложителя срок на валидност
офертата.

на

Декларираме, че настоящата оферта е валидна за периода от .......................
календарни дни (посочват се броя на дните, считано от крайния срок за представяне
на офертите, като същите не могат да бъдат по-малко от посочените в обявата) и
ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди
изтичането на този срок.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

......................................г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:............................
(подпис и печат)
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ОБРАЗЕЦ № 10
Наименование на Участника:
Правно организационна форма на участника
Седалище по регистрация:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица,
№)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представям ценово предложение към офертата си за участие в процедура
с предмет: ”АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ

ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”
Предлагаме ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на предмета на поръчката в размер на:
............................................................................................................................
/ цифром / / посочва се стойност в лева с ДДС /
............................................................................................................................
/ словом / / посочва се стойност в лева с ДДС /
Стойността е формирана съгласно приложената количествено–стойностна
сметка, изготвена съгласно Образец №10.1 .
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с
максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет. Ценовото
предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата
спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля
максимално предвидения финансов ресурс за отделните обекти. При установяване
на оферта надхвърляща обявения максимален финансов ресурс за всеки конкретен
обект, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата.
1. Посочените по горе стойности включват всички преки и косвени разходи по
реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.
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2. Предлагаме следните стойности на „Елементи на ценообразуване, участващи
във формирането на единичните цени в рамките на общата стойност на СМР от
офертата”, както следва:
- часова ставка ............... лв/час ;
- доставно-складови разходи ............... %;
- допълнителни разходи за труд ............... %;
- допълнителни разходи за механизацията ............... %
- печалба ............... %;
Цената ни включва всички видове дейности и услуги. Предложената от нас цена
включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на
поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на Документацията за участие,
предложените от нас условия за изпълнение на услугите, проекто - договора, както и
всички законови изисквания за осъществяване на обекти от вида и обема на
горепосочената обществена поръчка.
До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението
от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.

Дата: …...............2017 г.
...............................

...........................................

................................

(име и Фамилия) (длъжност на представляващия Подизпълнителя) (подпис и печат)
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ОБРАЗЕЦ № 10.1

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№

Вид СМР

Ед.м-ка

К-во
общо

Ед.цена

Стойност

ЧАСТ Площадков водопровод

2
3
4

Изкоп багер на транспорт в земни почви при
нормални условия
Ръчно доизкопаване и оформяне на
механизиран изкоп -10%
Рязане на асфалтова настилка
Разкъртване на асфалтова настилка

5

Доставка и полагане на неплътна асфалтова
смес 5см

1

м3

470.60

м3
м
м2

47.00
1 100.00
220.00

т

26.40

6
7
8

Доставка и полагане на плътна асфалтова смес
5см
Доставка и полагане на пясък
Доставка и полагане на сигнална лента

т
м3
м

26.40
108.60
905.00

9

Доставка и полагане на водопроводна тръба
PE-HD ф125

м

196.00

10

Доставка и полагане на водопроводна тръба
PE-HD ф90

м

545.00

11
12
13

Доставка и полагане на водопроводна тръба
PE-HD ф63
Направа на СВО /с L=6м/
Извозване на излишни земни маси

м
бр
м3

164.00
11.00
152.60

14
15

Обратно засипване с земни маси вкл.
Уплътняване на пластове
Доставка и полагане на трошен камък 0,63

м3
м3

365.00
44.00

ОБЩО БЕЗ ДДС:
20% ДДС:
ОБЩО С ДДС:
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ОБРАЗЕЦ № 11

ДОГОВОР - ПРОЕКТ

Днес, ……………….2017 год., в гр. Пловдив, между:
„……………..” …………, със седалище и адрес на управление: гр………….,
ул.”……………” №………….., ЕИК …………, представлявано от ………… ……….. управител, наричано за краткост, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
„……………..” …………, със седалище и адрес на управление: гр………….,
ул.”……………” №………….., ЕИК …………, представлявано от ………… ……….. управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи
настоящият договор и страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следните
дейности: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ ВЪВ

ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 НА 68 БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ”
Чл. 2. /1/ В предмета на предходния член се включват предварително възложени видове
ремонтни дейности, съгласно количествената сметка, неразделна част от договора.
/2/ Срокът за изпълнение на дейностите по чл.2, ал.1 е до ……… /……../ дни от датата
на получаване на възлагателно писмо и осигуряване на финансиране .
/3/ Срокът по ал. 2 може да бъде удължен, поради неблагоприятни атмосферни условия,
при спазване на действащата нормативна уредба, включително на ЗУТ и Наредба № 3
от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на
МРРБ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
съгласуване всички изискуеми документи, включително сведение от Националния
метеорологичен институт.
/4/ Всички материали за изпълнение на договора са за сметка на Изпълнителя.
II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО
ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. /1/ За изпълнението на дейности по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ………. лева без вкл. ДДС,
……………………. лева с вкл. ДДС.
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/2/ Единичните цени на СМР, посочени в Количествено-стойностната сметка са
окончателни и не подлежат на корекции.
/3/ Промяната/замяната във видове и количества работи се извършва при условията на
обоснована необходимост, пряко свързана с изпълнението на предмета на поръчката,
съгласувано с Възложителя. За целта се съставя протокол за корекция на КСС, ведно с
относимите доказателствени документи като заменителна таблица, подробна
количествена сметка, фотоматериали, анализи на единични цени, копия от заповеди,
екзекутиви и др., подписани от Възложителя.
/4/ Непредвидените разходи се одобряват от Възложителя и се доказват с подписване на
протокол между Възложителя и Изпълнителя. Когато дейностите не са предвидени в
количествено-стойностните сметки, остойностяването на непредвидените разходи се
извършва по ценовите показатели и ценовите елементи, съгласно ценовата оферта на
Изпълнителя. Единичните цени на Изпълнителя на допълнително възникналите видове
работи се изчисляват по офертата на Изпълнителя, съгласувани от Възложителя.
Чл. 4. Възнаграждението по чл.3 включва всички разходи на Изпълнителя по
изпълнението на поръчката, възложена с настоящия договор.
Чл. 5. /1/ Възложителят ще заплати възнаграждението по чл.3 до размера на
действително извършените и актувани строително монтажни работи, след представяне
на коректно изготвени и попълнени необходими документи, съгласно изискванията на
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството на МРРБ и фактура. В случай на несъответствия на документацията с
реално извършените работи по отношение на актуваните количества, изисквания за
качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на
несъответствията.
/2/ Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписване на настоящия договор. Банковата гаранция на
изпълнителя се освобождава в едномесечен срок от приемане на извършената работа с
приемо-предавателен протокол, подписан и от двете страни, доказващ действителните
количества на изпълнените дейности.
/3/ Приемането на извършените СМР се извършва с Протокол /акт.обр.19 за извършени
СМР, подписан от Възложителя и Изпълнителя, придружен с протокол, в който се посочва
качеството на извършената работа, наличието на недостатъци и срокове за отстраняване на
констатираните недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение, подписан и
одобрен от Възложителя.
/4/ Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако
открие съществени недостатъци. Некачествено извършените работи извън установените
изисквания и нормативи се поправят от Изпълнителя и за негова сметка след съставяне на
протокол за некачествено извършени работи, като той дължи неустойка за забавата, поради
отстраняване на недостатъците. До отстраняването на недостатъците Възложителят може
да задържи плащането на дължимата сума.
Чл. 6. /1/ Гаранционните срокове са съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти.
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/2/ Гаранционните срокове текат от деня на подписване на приемо-предавателните
протоколи.
/3/ За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява
писмено Изпълнителя. В срок до три дни след уведомяването, Изпълнителят
съгласувано с Възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в
минималния технологично необходим срок.
/4/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци в определения по
предходната алинея срок.
/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци
и появилите се впоследствие дефекти в предходния член гаранционни срокове.
/6/ За констатираните недостатъци и отклонения по време на изпълнението на СМР или
по време на гаранционните срокове се подписва двустранен протокол, в който се
посочват некачествено изпълнените дейности, както и срок за отстраняване на
отклоненията.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, преди отстраняване на всички недостатъци, установени с
двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8. /1/ Гаранцията за изпълнение по този договор е 5 % от стойността на
СМР/СРР/КРР по чл. 3 (без вкл. ДДС) и се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ под
формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка.
/2/ Гаранцията за изпълнение се възстановява в едномесечен срок след приемане на
СМР/СРР/КРР на обекта и след подписване на протокол от комисия, съставена от
упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако е
приложимо и от проектанта и строителния надзор.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени възложените дейности, когато са: в
напълно завършен вид, съответстващи на поръчката, на всички нормативни изисквания
и удовлетворяващи всички уговорки в настоящия договор.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (упълномощен/и негов представител) има право да
проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно съответствието с
оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и условия.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
/1/ да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение;
/2/ да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при подписването на настоящия договор цялата
необходима информация, която е свързана с изпълнение на поръчката,
/3/ да осигури достъп до всички необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ места и зони,
необходими за изпълнение на възложената работа.
/4/ да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост.
/5/ за осъществяване цялостен контрол по изпълнението на договора от страна на
Възложителя се определя отделение „Логистика” на 68 бригада Специални сили.
/6/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които и следствие изпълнението на предмета на
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договора възникнат: смърт или злополука на което и да е физическо лице на обекта;
загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 12. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни СМР/СРР в договорения срок, като организира и координира
цялостния процес в строителството, съгласно: скицата/проект за заснемане на обекта;
офертата с приложенията към нея; действащата нормативна уредба в Република
България, вкл. действащите норми по здравословни условия на труд;
2. да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия,
отговарящи на изискванията на БДС и на техническите изисквания за изпълнение на
СМР/СРР/КРР на обекта;
3. да обезпечи необходимите за работата му машини и съоръжения;
4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния надзор и проектанта (при
необходимост), възможността за извършване на контрол по изпълнението на работите
на обекта;
5. да съставя всички актове и протоколи по време на строителството. В случай, че
за обекта е налице издадено разрешение за строеж, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
съставя изискуемите по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството на МРРБ актове и протоколи;
6. при необходимост, да осигури документи от съответните инстанции за
осъществяване на дейността по този договор;
7. да извърши за своя сметка всички работи с цел отстраняване на виновно
допуснати от него грешки, недостатъци и др., констатирани от инвеститорския контрол
на обекта, органите на местната и/или на държавната власт, строителния
надзор/техническия контрол, приемателната комисия и др.;
8. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за съставяне и
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол;
9. да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
10. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпили промени на адреса му,
банковата му сметка и др.
11. да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия договор и да предостави
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други
лица при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта по този договор.
/3/ Всички дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по наемане на работници се съобразяват с
българското трудово законодателство.
Чл. 13. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
/1/ поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените
дейности по поръчката.
/2/ осигурява високо квалифицирано ръководство за изпълнението на договореното
през целия период на изпълнението на договора.
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/3/ да включи в изпълнението трети лица при необходимост, които да работят под
негово ръководство и отговорност.
Чл. 14. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не изнася или предоставя на трети лица
станалата му известна информация за осъществяваната дейност от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
представляваща служебна и/или търговска тайна под каквато и да е форма, освен в
случаите, определени в закон.
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнител в случай, че не е заложил
такъв в офертата..
/3/ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прави всичко необходимо по време на строителството
за недопускане на повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън
границите на обекта.
/4/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно причини щети по ал. 3, той е длъжен да ги
възстанови, като разходите са за негова сметка.
/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно действащото законодателство в
Република България в случай, че за целите на изпълнението на договора се налага да
ползва взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи
заплаха за здравето и сигурността на населението.
V. ФОРСМАЖОРНИ СЪБИТИЯ
Чл. 15. /1/ Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на
задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие.
/2/ Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в срок от 3 /три/ дни
след установяване на събитието, да уведоми писмено другата страна за началото и края
на форсмажорните обстоятелства, както и да представи доказателства (съответните
документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на
форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност.
Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който
форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на
спиране.
/3/ В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорно събитие да
осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат,
като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.
/4/ Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди,
претърпени като последица от форсмажорно събитие.
/5/ През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с
клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие,
страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат
въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е възможно, да продължат да
изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от
форсмажорното събитие.
/6/ Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели
до спирането му .
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Чл. 16. /1/ В случай на форсмажорни обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия
Договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да
изпълнява договора поради тези обстоятелства.
/2/ Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били
дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.
/3/ За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва
протокол.
Чл. 17. /1/ Форсмажорното събитие (непреодолима сила) по смисъла на този договор е
всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън
разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави
изпълнението му невъзможно.
/2/ Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на
неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на
дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. /1/ Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете
страни.
/2/ Настоящият договор може да бъде прекратен с 10-дневно писмено предизвестие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:
1. неизпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. виновно неизпълнение на СМР/СРР/КРР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока
на договора;
3. установени от контролен орган нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно
нормативната уредба.
4. констатиране на отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/3/ Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да
изпълни своите задължения по договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди.
/4/ Настоящият договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ използва подизпълнители, без да е декларирал това в офертата си или
използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
/5/ Настоящият договор може да бъде прекратен след изпълнението на СМР/СРР от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обекта и изтичането на най-дългия гаранционен срок, съгласно
Декларация за гаранционни срокове, която е неразделна част от настоящия договор.
VІI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.19. В случай че не изплати в срок уговореното възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие, но
не повече от 10% от общата стойност на възложената поръчка, установена в чл.3 от
договора.
Чл. 20. В случай, че не извърши в срок съответните дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие но не
повече от 10% от общата стойност на възложената поръчка, установена в чл.3 от
договора.
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Чл. 21. Вземанията за вреди, в по-голям размер от неустойката се събират по общия
исков ред.
VIII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 22. Договарящите се страни поемат задължения да решават всички възникнали спорове
във връзка с изпълнението на настоящия договор в условията на доброволността и
взаимната толерантност, а при невъзможност за това, спорът се отнася за решаване пред
КЗК и/или пред компетентния съд на територията на Република България по реда на
действащото българско законодателство.
Чл. 23. При промяна на банковите сметки, адреси, телефони и др. свързани с
техническото поддържане, съответната страна е длъжна да уведоми писмено другата
страна.
Чл. 24. За всички неуредени по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България. Всички спорове, породени от този
договор ще се решават по взаимно съгласие, а при не постигане на взаимно съгласие –
по реда на ГПК.
Чл. 25. Неразделна част от настоящия договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за спазването на всички изисквания по
правилника за безопасност на труда отговорност и осигурява сам и за своя сметка
безопасността на движение при изпълнението на договорените работи.
Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………
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