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ТОМ II  

 

ТОМ II - КНИГА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

II-I.1. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

II-I.1.1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.1.1. Обект на настоящата Обществена поръчка е изпълнение на СТРОИТЕЛСТВО и 

съгласно Чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП, ще се осъществява, чрез публична покана по реда на 

Глава осма „а“ от ЗОП с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към 

ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата 

подкрепа на Инвестиционна програма на Министерство на образованието и науката 

2015г“ 

II-I.1.2. ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.2.1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.2.1.1. Обект на поръчката е СТРОИТЕЛСТВО с наименование „Ремонт на санитарни възли в 

общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с 

финансовата подкрепа на Инвестиционна програма на Министерство на образованието и 

науката 2015г“, като Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще изпълнява дейностите описани в 

КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по съответните 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ при спазване и изпълнение на следното: 

т.1 Изпълнение на СМР съгласно предвидените с Количествено – стойностната сметка 

СМР. 

т.2 Доставка и влагане на необходимите строителни материали, елементи и продукти, 

като за целта вложените материали следва да отговарят на действителните нужди за 

изпълнението на Строежа, независимо дали са в по-голям обем от предварително 

предвидените и/или не са били включени в ценовото предложение; 

т.3 Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и 

оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на 

осъществяване на дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, в 

съответствие с изискването на българското законодателство. 

т.4 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 

т.5 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и 

въвеждането му в експлоатация; 

т.6 Отстраняване за своя сметка на всички дефекти, установени при предаването на 

Строежа и на всички възникнали дефекти след въвеждането му в експлоатация; 

т.7 Гаранционно поддържане и Отстраняване за своя сметка на всички дефекти на 

Строежа (отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове) 

т.8 Всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на 

договора. 

II-I.1.2.1.2. КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ 

(Предоставени от Възложителя, като минимални такива, които следва да се 

изпълняват и определени, като ДЕЙНОСТИ) 

Мярка 

(постав

ена от 

възлож

ителя) 

Кол-во 

(постав

ено от 

възлож

ителя) 
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1.  ЗА ЕДИН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ бр.  48 

1.1.  Демонтаж мивка бр. 1,00 

1.2.  Демонтаж седало бр. 1,00 

1.3.  Демонтаж поцинковани тръби мл 7,50 

1.4.  Демонтаж врата м2 1,56 

1.5.  Разбиване бетон с ел.къртач м2 3,15 

1.6.  Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла и студена вода 20 мм мл 7,50 

1.7.  Укрепители за вод. Мрежа бр. 6,00 

1.8.  Доставка и монтаж на ПВЦ 50 мм мл 3,00 

1.9.  Доставка и монтаж подов сифон бр. 1,00 

1.10.  Грундиране с готов грунд стени и под м2 19,50 

1.11.  Фаянсова облицовка стени с лепило на фуга м2 16,00 

1.12.  
Облицовка с водоустойчив гипсокартон на стени с метална конструкция при 

ремонти 
м2 1,60 

1.13.  Изравнителна циментова замазка под със средна дебелина 7 см м2 3,15 

1.14.  Настилка с плочи-гранитогрес м2 3,15 

1.15.  Доставка и монтаж на противовлажно осв. тяло вкл. полагане на ел. Кабел бр. 1,00 

1.16.  Доставка и монтаж на мивка среден формат бр. 1,00 

1.17.  Доставка и монтаж конзола за мивка бр. 1,00 

1.18.  Доставка и монтаж на седало полупорцеланово с казанче бр. 1,00 

1.19.  Доставка и монтаж на ПВЦ    ф 110 мл 1,00 

1.20.  Доставка и монтаж ревизионен отвор 40/40 бр. 1,00 

1.21.  Доставка и монтаж врата 78/200 ПВЦ м2 1,60 

1.22.  Окачен таван до 16 кв. М м2 16,00 

 

II-I.1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

II-I.1.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”, 

4640 ГР. РАКИТОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ул. „Парка“ тел/факс 

03542 /2003, Email: vuirakitovo@abv.bg   

II-I.1.4. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

II-I.1.4.1. Не се предвиждат обособени позиции 

II-I.1.5. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

II-I.1.5.1. Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
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II-I.1.6. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.6.1. Предметът на поръчката касае изпълнение на дейности на територията на 

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”. 

II-I.1.7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.7.1. Изпълнението на дейностите, ще е в рамките на 60 календарни дни и започва да тече от 

датата на подписването на договора. 

II-I.1.8. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.8.1. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в поръчката. Спрямо 

възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, 

независимо от резултата или самото провеждане на поръчката, освен в случаите, 

посочени в чл.39, ал.5 от ЗОП. 

II-I.1.8.2. Всички разходи, свързани с дейността на комисията са за сметка на Възложителя. 

II-I.1.9. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

II-I.1.9.1. Настоящата обществена поръчка се отнася за изпълнение на дейности, които са част от и 

се финансират от Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, гр. 

Ракитово”, като определеният бюджет е с обща стойност за ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОГОВОРА от 122 121,37лв. без ДДС и 146 545,65лв. с ДДС, която е образувана от 

сумирането на  стойността за ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР възлизаща на 117 

424,40лв. без ДДС или 140 909,28лв. с ДДС и стойността за ЦЕНА ЗА 

НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ възлизаща на 4 696,98лв. без ДДС или 5 636,37лв. с 

ДДС  

II-I.1.9.2. което включва всички изброени дейности описани в КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА 

ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно техническите спецификации. 

II-I.1.9.3. Предложените цени от участниците не трябва да надвишават прогнозните стойности на 

съответната обособена позиция, както и индивидуално посочени прогнозни стойности на 

съответните позиции, които са отразени в Ценовото предложение. 

II-I.1.10. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 

II-I.1.10.1. Схемата на плащане на поръчката е съгласно отразената такава в Договора, а именно:  

т.1 Авансово плащане – Аванса е в размер до 50% от ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА, 

който се заявява от Изпълнителя и е платим в срок до 30 календарни дни от датата 

на предоставяне на фактура оригинал. Авансовото плащане се погасява чрез 

приспадане на пълната му стойност от междинното плащане. 

т.2 Междинно плащане - се извършва при достигане на 90% (деветдесет на сто) от 

ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА, като оставащите проценти до достигане на 100% от 

ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА, ще се плати на окончателно плащане). Междинното 

плащане се разплаща в срок до 30 календарни дни след като Възложителя е одобрил 

отчетите за изпълнените СМР. От междинното плащане се приспадат пълната 

стойност на изисквания аванс, така също и се приспада и всички суми за неустойки, 

дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

т.3 Окончателно плащане се разплаща в срок до 30 календарни дни след като 

Възложителя е одобрил отчетите за изпълнените СМР за пълното изпълнение на 

обекта, като с окончателното плащане се разплаща остатъка до достигане на 

ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА от която се приспадат съответните удръжки, като в това 

число съответните суми за дейности и количества, които на се изпълнени и/или не са 

изпълнени със съответното качество упоменато в договора, така и сумата на всички 

неустойки, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

II-I.1.11. ФИНАНСИРАНЕ 

II-I.1.11.1. Обществената поръчка е свързана с реализацията на Проекта: Ремонт на санитарни възли 

в общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с 
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финансовата подкрепа на Инвестиционна програма на Министерство на образованието и 

науката 2015г“. 

II-I.2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

II-I.2.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

II-I.2.1.1. Общи изисквания към участниците 

II-I.2.1.1.1. Съгласно Чл.9, ал.1 от ЗОП Участник в обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

II-I.2.1.2. Общи изисквания към участник-чуждестранно лице 

II-I.2.1.2.1. Съгласно Чл.56, ал.4 от ЗОП Когато участникът в поръчката е чуждестранно физическо 

или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, 

документът по Чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се предоставя в официален превод, а документите 

по Чл.56, ал.1, т.4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се предоставят и в превод. 

II-I.2.1.2.2. Съгласно Чл.48, ал.1 от ЗОП Не може да участва в обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице 

някое от обстоятелствата по Чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 

II-I.2.1.2.3. Съгласно Чл.47, ал.10 от ЗОП При подписване на договора за обществена поръчка 

участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните 

компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Чл.47, ал.1, т.1-4 

от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по Чл.47, ал.2, т.1, 2, 4 и 5 от ЗОП, 

освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда 

включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или 

предоставянето им безплатно на възложителя. 

II-I.2.1.2.4. Съгласно Чл.48, ал.3 от ЗОП Когато законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по 

Чл.48, ал.1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и 

безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка 

участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 

т.1 документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен 

орган, или 

т.2 извлечение от съдебен регистър, или 

т.3 еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която 

е установен. 

II-I.2.1.2.5. Съгласно Чл.48, ал.4 от ЗОП Когато в държавата, в която участникът е установен, не се 

издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват 

всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има 

правно значение според закона на държавата, в която е установен. 

II-I.2.1.2.6. Съгласно Чл.48, ал.5 от ЗОП Когато клетвената декларация няма правно значение 

според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, 

направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен 

професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 

II-I.2.1.3. Общи изисквания, към обединението/сдружението/консорциума 

II-I.2.1.3.1. В случай че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, договорът, 

допълнителното споразумение или анекса между лицата, участващи в последното, следва 

да отговаря на следните изисквания: 

т.1 Да е определен представляващ обединението; 

т.2 Да е отразено, че всички съдружници носят солидарна отговорност за изпълнението 

на договора; 

т.3 Разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите 
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т.4 Да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по 

време на изпълнението на договора. 

т.5 Да е определено наименованието на участника 

II-I.2.1.3.2. Съгласно Чл.55, ал.5 от ЗОП Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и 

фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 

самостоятелна оферта. 

II-I.2.1.3.3. Съгласно Чл.55, ал.6 от ЗОП В обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

II-I.2.1.3.4. Съгласно Чл.55, ал.7 от ЗОП Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат 

самостоятелни кандидати или участници в една и съща обществена поръчка. 

II-I.2.1.3.5. Когато състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът 

ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. 

II-I.2.1.3.6. В случай че участника избран за изпълнител на поръчка, на етап провеждане е участвал 

като обединение, той следва да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по 

вписване преди сключването на договора за поръчката. 

II-I.2.1.3.7. Съгласно Чл.25, ал.8 от ЗОП При участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в 

обединението. В случаите по Чл.49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от 

участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. 

II-I.2.1.3.8. Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице: 

т.1 Съгласно Чл.56, ал.3, т.1 от ЗОП документите по Чл.56, ал.1, т.1, букви "а" и "б" 

от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението; 

т.2 Съгласно Чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП документите по Чл.56, ал.1, т.1, буква "в" и т. 4 и 

5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП; 

т.3 Съгласно Чл.56, ал.3, т.3 от ЗОП декларация по Чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП се 

представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, 

свързани със строителство или услуги 

II-I.2.1.3.9. Съгласно Чл.56, ал.2 от ЗОП С офертата си участниците може без ограничения да 

предлагат ползването на под-изпълнители. 

II-I.2.1.4. Административни изисквания 

II-I.2.1.4.1. Съгласно изискванията на чл. 47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от 

Закона за обществени поръчки, всеки участник, при който е налице някое от следните 

обстоятелства, се отстранява от участие в обществена поръчка, а именно: 

т.1 Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран  за: 

а) Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс 

б) Подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс 

в) Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс 

г) Престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс 

д) Престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс 

т.2 Участника - дружеството, което е: 

а) Обявено в несъстоятелност 

б) В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове 
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в) Сключело договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси 

г) Свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация 

т.3 Представляваното от мен дружество няма 

а) Задължения по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен 

Забележка: 

т.1 За обстоятелствата по 47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 

от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, то на основание Чл.47, ал.9 от 

ЗОП е достатъчно подаване на една декларация подписана от лицата, които го 

представляват. 

т.2 Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, то съгласно Чл.47, 

ал.8 от ЗОП изискванията по 47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и 

т.2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 

т.3 Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, 

декларациите по 47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП 

на основание Чл.56, ал.3, т.1 от ЗОП се представят от всяко физическо или 

юридическо лице включено  в обединението. 

II-I.2.2. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

II-I.2.2.1. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считани от крайния срок за 

подаване на офертите. 

II-I.2.2.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договор. 

II-I.3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

II-I.3.1. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

II-I.3.1.1. Документацията за обществената поръчка се предоставя на свободен достъп и 

безвъзмездно в профила на купувача на електронната страница на Възложителя. 

Участниците не прилага платежен документ за закупена/придобита документация в 

своята оферта, тъй като тя се предоставя безвъзмездно.  

II-I.3.1.2. Документацията за участие може безплатно да се изтегли на посоченият линк, до крайния 

срок за получаване на офертите. 

II-I.4. РАЗЯСНЕНИЯ 

 

II-I.4.1. ИСКАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ И СРОКОВЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ 

II-I.4.1.1. Всеки участник на основание Чл.101б, ал.6 от ЗОП може да поиска писмено от 

възложителя разяснения по документацията за участие до три дни преди изтичането на 

срока за получаване на офертите. 

II-I.4.1.2. Възложителят на основание Чл.101б, ал.6 от ЗОП най-късно на следващия ден 

публикува Разясненията в профила на купувача писмени разяснение по условията на 

обществената поръчка. 

II-I.5. УКАЗАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА 
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II-I.5.1. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

II-I.5.1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. 

II-I.5.1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 

обявени от възложителя. 

II-I.5.1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 

II-I.5.1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.  

II-I.5.1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 

поръчката 

II-I.5.1.6. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си. 

II-I.5.1.7. Всеки участник в поръчката има право да представи само една оферта. 

II-I.5.1.8. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, 

не може да представя самостоятелна оферта. 

II-I.5.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

II-I.5.2.1. Офертата следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, върху който да 

бъдат изписани наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефони и лице 

за контакти, наименование на предмета на поръчката и следното съдържание: 

т.1 ОБРАЗЕЦ№1 – Офертата; 

т.2 ОБРАЗЕЦ№2 – Административни сведения; 

т.3 ОБРАЗЕЦ№3 – Декларация за Единен идентификационен код в която се посочва 

единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ 

И/ИЛИ друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката; 

т.4 копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представляващият 

т.5 ОБРАЗЕЦ№4 – Декларация за запознаване и приемане условията на обществената 

поръчка и действащото законодателство; 

т.6 ОБРАЗЕЦ№5 – Декларация за запознаване и приемане на условията в проекта на 

договора и техническите спецификации 

т.7 ОБРАЗЕЦ№6 – Декларация за липсата на обстоятелствата по Чл. 47, ал.1, т.1, букви 

„а-д”, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП; 

т.8 ОБРАЗЕЦ№7 – Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд 

т.9 ОБРАЗЕЦ№8 – Декларация за използването или не използването на 

подизпълнител/и 

т.10 ОБРАЗЕЦ№9 – Декларация за съгласие от подизпълнител 

т.11 ОБРАЗЕЦ№10 – Декларация за съгласие за предоставяне на ресурс 

т.12 ОБРАЗЕЦ№11 – Техническо Предложение за изпълнение на поръчката 

т.13 ОБРАЗЕЦ№12 – Ценово предложение  

II-I.5.2.2. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се 

представят и в превод. 
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II-I.5.2.3. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

„копие“ или „заверено копие“, за такъв документ се счита този, при който копието на 

документа има следното съдържание: 

т.1 „Вярно с оригинала“;  

т.2 името и фамилията на лицето, заверило документа; 

т.3 датата, на която е извършил заверката; 

т.4 собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката. 

II-I.5.2.4. За документите, издадени извън България или на чужд език важат следните изисквания: 

т.1 Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на 

български. Преводът на документите, които са идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция 

при провеждането на поръчката трябва да е официален превод  

II-I.5.3. ЗАПЕЧАТВАНЕ 

II-I.5.3.1. Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в 

непрозрачен плик , който съдържа посочено в ТОЧКА II-I.5.2.1. 

II-I.5.3.2. Върху плика с офертата се изписва: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”, 4640 

ГР. РАКИТОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ул. „Парка“ тел/факс 03542 

/2003, Email: vuirakitovo@abv.bg   

За участие в обществената поръчка с предмет: 

Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, гр. 

Ракитово” 

II-I.5.3.3. Върху плика се посочва и име, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по 

възможност факс и/или е-поща. 

II-I.5.4. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

II-I.5.4.1. Желаещите да участват в обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено 

лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, офертите си на адрес: 

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”, 4640 ГР. 

РАКИТОВО, ОБЩ. РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ул. „Парка“ тел/факс 03542 

/2003, Email: vuirakitovo@abv.bg  , всеки работен ден от 8:00 до 16.00 часа до крайната 

датата за подаване на оферти, която е посочена в обявлението. 

II-I.5.4.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг 

начин за представяне. 

II-I.5.4.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя. 

II-I.5.4.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си.  

II-I.5.4.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в поръчката. 

II-I.5.4.6. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията 

за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

II-I.5.5. ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ / ВРЪЩАНЕ НА ОФЕРТИ 

II-I.5.5.1. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 



Страница 18 от 54 

II-I.5.5.2. Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не 

запечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

II-I.6. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ 

 

II-I.6.1. МЯСТО, ДАТА И  НАЧИН НА ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

II-I.6.1.1. Комисията за провеждане на обществената поръчка се назначава от възложителя. 

Отварянето на офертите ще се извърши в часа и датата посочени в Поканата, в  сградата 

на ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ” 

II-I.6.1.2. На основание Чл. 101г, ал.3 от ЗОП Право да присъстват при отварянето на офертите 

имат участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

II-I.6.1.3. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 

представяне на съответните пълномощни. 

II-I.6.1.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

II-I.6.1.5. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и на основание Чл. 101г, ал.3 

от ЗОП обявява ценовите предложения и предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише Техническите и ценови предложения. 

II-I.6.2. ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ 

II-I.6.2.1. Комисията предлага за отстраняване от поръчката участник: 

т.1 За когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а-д”,т.2, т.3 и т.4 и 

ал.5 от ЗОП; 

т.2 Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия 

от възложителя в изпълнение на Чл.37, ал.3 от ЗОП; 

т.3 За когото са налице обстоятелствата 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 

II-I.6.3. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

II-I.6.3.1. Критерият за оценка на офертите е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” 

II-I.6.3.1.1. Преди да се пристъпи към оценка на офертите, ще бъде извършена проверка за 

съответствие на офертите с изискванията на възложителя, тоест дали отговарят на 

предварително обявените от възложителя условия с цел доказване на обстоятелството от 

Чл.37, ал.3 от ЗОП, като при тази проверка, участник, който е предоставил оферта, която 

не отговаря на изискванията на Възложителя, тоест не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия, ще бъде отстранен и офертата му няма да се оценява 

II-I.6.3.1.2. Комплексна Оценката на всяко предложение се извършва по посочените показатели,  

съответните им относителни тежести по формулата: КО = К1 + К2. Където - КО 

Комплексната оценка е с максимална стойност от 100 точки. 

т.1 Показател К1 – Предлагана цена без ДДС, с относителна тежест и максимална 

стойност от 70 точки и се Изчислява по следната формула: К1 = [(най-ниската 

предложена цена без ДДС)/( цената, предложена от оценявания участник без ДДС)] х 

70. Оферта, в която е предложена стойност за съответната обособена позиция, която 

надвишава прогнозната такава определена за съответната обособена позиция няма да 

бъде оценявана. Получената оценка се закръглява с точност до 0,01 

т.2 Показател К2 – Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни), с относителна 

тежест и максимална стойност от 30 точки и се Изчислява по следната формула: К2 
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= [(най-късия предложен срок за изпълнение, в календарни дни)/(срокът, 

предложен от оценявания участник, в календарни дни)] х 30. Срок за изпълнение 

на СМР (в календарни дни) не може да бъде по-малък от 28 календарни дни или по-

голям от 60 календарни дни. Оферта, в която не е посочен Срок за изпълнение на 

СМР (в календарни дни) или същият е по-малък от 28 календарни дни или е по 

голям от 60 календарни дни няма да бъде оценявана. Получената оценка се 

закръглява с точност до 0,01 

II-I.6.4. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

II-I.6.4.1. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, 

след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на 

купувача при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП. 

II-I.7. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

II-I.7.1. СЪДЪРЖАНИЕ 

II-I.7.1.1. На основание Чл.101е, ал.1 от ЗОП Възложителят сключва писмен договор, който 

включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.   

II-I.7.1.2. На основание Чл.101е, ал.2 от ЗОП При сключване на договор класираният на първо 

място участник представя: 

т.1 документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на 

държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези 

обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на 

възложителя, и 

т.2 декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.  

II-I.7.1.3. На основание Чл.101е, ал.3 от ЗОП Възложителят може последователно да предложи 

сключване на договор при условията на Чл.101е, ал.1 и ал.2 от ЗОП с участника, 

класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи 

договора: 

т.1 откаже да сключи договор; 

т.2 не представи някой от документите по Чл.101е, ал.2 от ЗОП; 

т.3 не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП.; 

II-I.7.1.4. На основание Чл.101е, ал.4 от ЗОП Възложителят публикува в профила на купувача при 

условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП договора 

10 
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ТОМ II - КНИГА II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

II-II.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

II-II.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

II-II.1.1.1. Възложител на настоящата обществена поръчка е ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-

ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”. Оперативното управление на проекта се осъществява 

от администрацията на Възложителя. 

II-II.1.2. ВЪВЕДЕНИЕ 

II-II.1.2.1. Настоящия ТОМ II - КНИГА II - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ са разработени 

въз основа на действащото българско законодателство и одобреното проектно 

предложение и бюджет към него от Управляващият Орган 

II-II.1.2.2. В Технически спецификации са описани изискванията, към дейностите, които трябва да 

се изпълнят в изпълнение на предмета на обществената поръчка. 

II-II.1.2.3. В съответствие с разпоредбите на чл.32, ал. 1 и ал.2 от ЗОП, в случай, че в 

документацията по настоящата обществена поръчка, така и настоящите Спецификации са 

посочвани конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход 

или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”. 

II-II.2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

II-II.2.1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

II-II.2.1.1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

II-II.2.1.1.1. Обект на поръчката е СТРОИТЕЛСТВО с наименование „Ремонт на санитарни възли в 

общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с 

финансовата подкрепа на Инвестиционна програма на Министерство на образованието и 

науката 2015г“, като Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), като ще изпълнява дейностите описани в 

КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по съответните 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ при спазване и изпълнение на следното: 

т.9 Изпълнение на СМР съгласно предвидените с Количествено – стойностната сметка 

СМР. 

т.10 Доставка и влагане на необходимите строителни материали, елементи и продукти, 

като за целта вложените материали следва да отговарят на действителните нужди за 

изпълнението на Строежа, независимо дали са в по-голям обем от предварително 

предвидените и/или не са били включени в ценовото предложение; 

т.11 Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и 

оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на 

осъществяване на дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, в 

съответствие с изискването на българското законодателство. 

т.12 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 

т.13 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и 

въвеждането му в експлоатация; 

т.14 Отстраняване за своя сметка на всички дефекти, установени при предаването на 

Строежа и на всички възникнали дефекти след въвеждането му в експлоатация; 

т.15 Гаранционно поддържане и Отстраняване за своя сметка на всички дефекти на 

Строежа (отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове) 

т.16 Всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на 

договора. 
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II-II.2.1.1.2. КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ 

(Предоставени от Възложителя, като минимални такива, които следва да се 

изпълняват и определени, като ДЕЙНОСТИ) 

Мярка 

(постав

ена от 

възлож

ителя) 

Кол-во 

(постав

ено от 

възлож

ителя) 

2.  ЗА ЕДИН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ бр.  48 

2.1.  Демонтаж мивка бр. 1,00 

2.2.  Демонтаж седало бр. 1,00 

2.3.  Демонтаж поцинковани тръби мл 7,50 

2.4.  Демонтаж врата м2 1,56 

2.5.  Разбиване бетон с ел.къртач м2 3,15 

2.6.  Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла и студена вода 20 мм мл 7,50 

2.7.  Укрепители за вод. Мрежа бр. 6,00 

2.8.  Доставка и монтаж на ПВЦ 50 мм мл 3,00 

2.9.  Доставка и монтаж подов сифон бр. 1,00 

2.10.  Грундиране с готов грунд стени и под м2 19,50 

2.11.  Фаянсова облицовка стени с лепило на фуга м2 16,00 

2.12.  
Облицовка с водоустойчив гипсокартон на стени с метална конструкция при 

ремонти 
м2 1,60 

2.13.  Изравнителна циментова замазка под със средна дебелина 7 см м2 3,15 

2.14.  Настилка с плочи-гранитогрес м2 3,15 

2.15.  Доставка и монтаж на противовлажно осв. тяло вкл. полагане на ел. Кабел бр. 1,00 

2.16.  Доставка и монтаж на мивка среден формат бр. 1,00 

2.17.  Доставка и монтаж конзола за мивка бр. 1,00 

2.18.  Доставка и монтаж на седало полупорцеланово с казанче бр. 1,00 

2.19.  Доставка и монтаж на ПВЦ    ф 110 мл 1,00 

2.20.  Доставка и монтаж ревизионен отвор 40/40 бр. 1,00 

2.21.  Доставка и монтаж врата 78/200 ПВЦ м2 1,60 

2.22.  Окачен таван до 16 кв. М м2 16,00 

 

 

II-II.3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Изпълнението на дейностите, ще е в рамките на 60 календарни дни и започва да тече от 

датата на подписването на договора. 

II-II.4. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

II-II.4.1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

II-II.4.1.1. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен: 

т.1 Да започне изпълнението, съгласно клаузите на договора; 

т.2 Да укаже от какви документи и подпомагащи действия от страна на Възложителя, ще 

бъдат необходими и ще изисква; 

т.3 Да бъде активен в определянето на оптимални решения за целите на обекта на 

поръчката и на всички задачи и допълнителни такива, необходими за реализирането 

му. 

т.4 Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява 

пред трети лица каквато и да е информация за Възложителя, негови служители или 

контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор; 

т.5 Да спре изпълнението по договора, в случай че получи от Възложителя известие за 

това; 

т.6 Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да 

възникнат в хода на следващия етап, като представя адекватни решения за тях; 

т.7 Да уведоми Възложителя с писмено известие за спиране на изпълнението на 

договора, като приложи съответните документи, доказващи наличието на 

непреодолима сила; 

т.8 Да подпомага всички страни с устни и писмени консултации, когато това има 

отношение по предмета на настоящата обществена поръчка 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят 

следва да съблюдава спазването на изискванията на: 

т.1 Действащото законодателство в Р.България; 

т.2 Европейските и международните стандарти; 

т.3 Насоките и изискванията на Управляващия Орган на съответната програма, по която 

е финансиран проекта, както и на Възложителя 

т.4 Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити; 

т.5 Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на 

място; 

т.6 Да докладва за възникнали нередности; 

т.7 Да възстанови суми за възникнали нередности заедно с дължимата лихва и други 

неправомерно получени средства, съгласно действащото законодателство и/или 

клаузите на Договора; 

т.8 Да отрази всички забележки и коментари получени от съгласуващите институции и 

Възложителя за своя сметка; 

т.9 Да се запознае и съблюдава спазването на изискванията на приложимата относно 

предмета на настоящата обществена поръчка нормативна база – действащото 

законодателство в Р.България 

Всички материали, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, трябва да бъдат 

нови продукти. Използвани материали няма да бъдат приети. 

Всяка доставка на материали на строителната площадката или в складовете на 

Изпълнителя да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с 

определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и 

доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. 
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Строителните продукти да отговарят на следните технически спецификации: 

• български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или 

• европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или 

• признати национални технически спецификации (национални стандарти), 

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на 

строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или негов представител 

- (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). 

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за 

съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя 

или от неговия упълномощен представител. 

Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя само след като напълно са 

завършени от Изпълнителя и при изпълнението им са използвани материали или 

продукти, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти. 

Само напълно завършени и одобрени работи са основание за плащане. 

Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна 

безопасност на работниците, ангажирани с изпълнението на предмета на настоящата 

обществена поръчка, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя. 

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според 

чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от 

различните работници. Изпълнителят да инструктира работниците и служителите според 

изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, 

работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. 

Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. 

Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и 

обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени. 

При изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, 

работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи 

на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка. 

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение 

за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да 

бъдат складирани на място без достъп за външни лица. 

Изпълнителят осигурява необходимото оборудване, инструменти и помощни средства за 

извършване на строително-монтажните работи. 

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се извършва съгласно 

изискванията за безопасни и здравословни условия на извършване на строително-

монтажните работи. 

Организирането на работната площадка и обекта като цяло се съгласува между 

Изпълнителя и Възложителя. 

Всички гореописани мерки, препоръки и изисквания се базират на изискванията на 

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, 

предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. Изключват се 

форсмажорни събития, които не могат да се повлияят или отчетат предварително от 

изпълнителя. 

Строителните дейности да се изпълнява в правилна последователност и до завършен етап 

за предотвратяване на вредно въздействие или повреди от атмосферни влияния. 

В случай на очакване на неблагоприятни атмосферни влияния и условия за извършване 

на определени видове работи, същите по възможност да бъдат прекъснати или да се 

осигури защитена среда за довършването им. 
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От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на 

строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни 

органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. 

II-II.5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ И СПАЗВАНЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И 

СЪОТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТИ И КОДОВЕ 

II-II.5.1.1. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят 

следва да спазва действащото законодателство в Р. България 

 

 

5 
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ТОМ II - КНИГА III. ОБРАЗЦИ 

 

II-III.1. ОБРАЗЕЦ№1 – Офертата 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ” 

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”, 4640 ГР. РАКИТОВО, ОБЩ. 

РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ул. „Парка“ тел/факс 03542 /2003, Email: vuirakitovo@abv.bg   

 

[наименование на участника], регистрирано [данни за регистрацията на участника], представлявано от 

[трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество], с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] 

с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

 

ОФЕРТАТА1 

 

за участие в  обществена поръчка при условията на Чл.14, ал.4 от Закона за обществени поръчки - ЗОП и 

прилагането на глава осма „а” от ЗОП за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана и във 

връзка с изпълнение на Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, 

гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна програма на 

Министерство на образованието и науката 2015г“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото представям нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с Предмет: 

„Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, които се 

осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна програма на Министерство на 

образованието и науката 2015г“.  

Декларираме, че сме запознати с публичната покана и условията за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим 

договор в законоустановения срок.  

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения от офертата ни. 

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за 

удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 календарни дни от датата, която е 

посочена в публичната покана за дата на получаване на офертата. 

Декларирам, че съм получил документацията за участие и съм запознат с указанията и условията за участие 

в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласен съм с поставените от 

Вас условия на публичната покана и нейните приложение и ги приемам без възражения, като съм ги взел 

предвид в изготвената оферта. 

Запознат съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка и неговите приложения, както и 

изискванията на техническите спецификации, като същите ги приемам без възражения и ако бъда 

определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок. 

Ще изпълня поръчката в съответствие с представената от мен оферта и настоящата документация за 

възлагане на обществената поръчка. 

                                                           
1 Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели. 

Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено за това от членовете на обединението, съгласно 

споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата поръчката. 

Настоящият образец НЕ се попълват и подписват от подизпълнител/ите на участника (ако е приложимо). 

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец 
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Лицето, което има правомощие да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е [имена и 

длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Правомощието 

на лицето се удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта. 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък, както и самият 

Списък, който е подписан от участника 

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1, към настоящият ОБРАЗЕЦ №1), както и самият Списък, който е подписан от 

участника. 

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

 



Страница 27 от 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1, КЪМ ОБРАЗЕЦ№1 

2списък на документите съдържащи се в ОФЕРТАТА и последователност на подредбата им:  

 ВИД ПРОВЕРКА: 

Попълва се от Участника 

с (Да/ Не/ Неприложимо) 

Страници от офертата 

(от стр. … до стр. …) 

1.  ОБРАЗЕЦ№1 – Офертата;  

2.  ОБРАЗЕЦ№2 – Административни сведения;  

3.  

ОБРАЗЕЦ№3 – Декларация за Единен идентификационен код в която 

се посочва единен идентификационен код по чл.23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ И/ИЛИ друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително 

електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката; 

 

4.  
ОБРАЗЕЦ№4 – Декларация за запознаване и приемане условията на 

обществената поръчка и действащото законодателство; 
 

5.  
ОБРАЗЕЦ№5 – Декларация за запознаване и приемане на условията в 

проекта на договора и техническите спецификации 
 

6.  
ОБРАЗЕЦ№6 – Декларация за липсата на обстоятелствата по Чл. 47, 

ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП; 
 

7.  
ОБРАЗЕЦ№7 – Декларация за спазване на изискванията за закрила на 

заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд 
 

8.  
ОБРАЗЕЦ№8 – Декларация за използването или не използването на 

подизпълнител/и 
 

9.  ОБРАЗЕЦ№9 – Декларация за съгласие от подизпълнител  

10.  ОБРАЗЕЦ№10 – Декларация за съгласие за предоставяне на ресурс  

11.  ОБРАЗЕЦ№11 – Техническо Предложение за изпълнение на поръчката  

12.  ОБРАЗЕЦ№12 – Ценово предложение   

13.  Други документи и информация  

 [дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:     

  [печат, когато е приложимо] 

                                                           
2 Настоящият образец се попълва и подписват от лицето, което официално представлява участника пред трети страни за всякакви цели. 

Когато участникът е обединение се попълва и подписват от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно 

споразумението, което се изисква, съгласно указанията за участие в настоящата поръчка. 

Настоящият образец НЕ се попълват и подписват от подизпълнител/ите на участника (ако е приложимо). 

Тези забележки трябва да се изтрият в оригиналния вариант на подписания от участника образец 
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II-III.2. ОБРАЗЕЦ№2 – Административни сведения 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 3 

 

[наименование на участника/подизпълнител/член на обединението], регистрирано [данни за 

регистрацията на участника], представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго 

качество], с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: 

[…], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], 

факс […], електронна поща […], банкови сметки: […] 

 

[наименование на лицето ангажирано да отговаря за настоящата обществена поръчка от 

участника/подизпълнител/член на обединението], с [лична карта/документ за самоличност4] № […], 

издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от 

който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно, заповед, договор и пр.], с адрес 

[по лична карта/документ за самоличност5] и адрес от който ще се осъществява управлението […], адрес за 

кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
3 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и подава от негово 

име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава 

настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
4 Оставя се вярното. 
5 Оставя се вярното. 
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II-III.3. ОБРАЗЕЦ№3 – Декларация за Единен идентификационен код 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 6 

За Единен идентификационен код 

 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в 

качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Относно обществена поръчка с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел 

Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна програма 

на Министерство на образованието и науката 2015г“  

 

Представляваното от мен дружество е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията и му е  

определен следния единен идентификационен код /ЕИК/ .............................................. 

 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
6 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка (когато е приложимо), и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и подава от негово 

име настоящия образец (когато е приложимо) 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава 

настоящия образец (когато е приложимо) 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

обединението попълва и подава от негово име настоящия образец (когато е приложимо) 
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II-III.4. ОБРАЗЕЦ№4 – Декларация за запознаване и приемане условията на обществената 

поръчка и действащото законодателство 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 7 

за запознаване с условията на обществената поръчка и действащото законодателството 

 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в 

качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Относно обществена поръчка с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел 

Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна програма 

на Министерство на образованието и науката 2015г“  

 

1. Съм Съгласен с поставените в документация за възлагане на обществената поръчка условия и ги 

приемаме без възражения. 

2. Съм Съгласен с поставените в документация за възлагане на обществената поръчка указания за 

участие в обществената поръчка и същите ги приемаме без възражения 

3. Се Задължавам да спазвам условията за участие в обществената поръчка. 

4. Се Задължавам да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, 

които се отнасят до изпълнението на обществената поръчка, в случай, че същата ми бъде 

възложена. 

5. Се Задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с 

поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в поръчката. 

6. Се Задължавам да спазвам Действащото законодателство в Р. България,  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
7 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и подава от негово 

име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава 

настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
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II-III.5. ОБРАЗЕЦ№5 – Декларация за запознаване и приемане на условията в проекта на 

договора и техническите спецификации 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 8 

За приемане на условията в проекта на договора 

 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в 

качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Относно обществена поръчка с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел 

Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна програма 

на Министерство на образованието и науката 2015г“  

 

Съм Запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка и с Техническите спецификации 

и всичките ги приемам без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно 

установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническите 

спецификации. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
8 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и подава от негово 

име настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава 

настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
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II-III.6. ОБРАЗЕЦ№6 – Декларация за липсата на обстоятелствата по Чл. 47, ал.1, т.1, букви 

„а-д”, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 9 

за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, букви „а-д”, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в 

качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Относно обществена поръчка с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел 

Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна програма 

на Министерство на образованието и науката 2015г“  

1) Не съм Осъждан/а с влязла в сила присъда, или реабилитиран/а съм, за: 

а) Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на 

пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс 

б) Подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс 

в) Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс 

г) Престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс 

д) Престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс 

2) Представляваното от мен дружество не е: 

а) Обявено в несъстоятелност 

б) В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове 

в) Сключело договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси 

г) Свързано лице10 с възложителя или със служители на ръководна11 длъжност в неговата организация 

3) Представляваното от мен дружество няма 

а) Задължения по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата 

или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията12 или задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, 

писмено да уведомя Възложителя, както и за всички промени в процеса на провеждане на обществена 

поръчка. 

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или 

компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е 

длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства от настоящата декларация, служебно 

на възложителя: ............. /посочват се от декларатора, когато е приложимо/. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:      

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
9 Попълва се от лицата, които представляват участника, и Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то 

всяка едно лице, което представляват съответния подизпълнител попълва и подава от негово име настоящия образец. Когато участник в 

обществената поръчка е обединение, което е юридическо лице, то лицата, които представляват обединението попълва и подава настоящия образец. 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или лицата, които представляват 

юридическото лице, включено в обединението попълва и подава от негово име настоящия образец. 
10 Свързани лица по смисъла на §1., т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки. 
11 Служителите на ръководни длъжности в администрацията са посочени на електронният адрес на администрацията. Ръководните длъжности в 

администрацията са посочен в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А” 
12 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация. 
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II-III.7. ОБРАЗЕЦ№7 – Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, 

включително минимална цена на труда и условията на труд 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 13 

за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 

условията на труд (Чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП) 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в 

качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Относно обществена поръчка с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел 

Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна програма 

на Министерство на образованието и науката 2015г“  

 

При определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и управляван от мен 

участник, съм спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 

условията на труд - в случаите по чл.28, ал. 5 от ЗОП14 

При изпълнение на предмета на настоящата обществената поръчка ще спазвам и съм Запознат с 

необходимата информация относно задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно: 

1) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на 

Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница 

на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/  в 

рубриката „Данъчна политика“; 

2) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на 

околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния 

орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в 

рубриката „Законодателство“  

3) Българското законодателство и хармонизираното европейско законодателство, действащи в областта на 

трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната 

страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на 

http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/  в рубриката „Закони“; 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:     

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
13 Попълва се и се Подава от името на участника в обществената поръчка, и  

Когато участник в обществената поръчка предвижда използването на подизпълнители, то всеки един подизпълнител попълва и подава от негово 

име настоящия образец, когато е изпълнител на услуга 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от негово име се попълва и подава 

настоящия образец 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, то всяко физическо и/или юридическо лице, включено в 

обединението попълва и подава от негово име настоящия образец, когато е изпълнител на услуга. 
14 "Минимална цена на труд" според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален 

месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване (ЗБДОО). В приложение №1 от ЗБДОО за 2014 г., е посочено минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната 

година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване се 

приема всяка година. 
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II-III.8. ОБРАЗЕЦ№8 – Декларация за използването или не използването на 

подизпълнител/и 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 15 

за използването или не използването на подизпълнители 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в 

качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

При изпълнението на обществената поръчка с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към 

ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на 

Инвестиционна програма на Министерство на образованието и науката 2015г“  

16Няма да ползвам Подизпълнители/ Ще ползвам Подизпълнител/и, който е/са следните: 

 ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №n  

1.  Наименование на подизпълнителя: (Пълното наименование на участника) 

1.1.  Адрес на подизпълнителя:  

1.2.  Телефон, Факс и Е-mail на подизпълнителя:  

2.  Лице, официално представляващо подизпълнителя: (Трите имена) 

2.1.  Данни по документ за самоличност:  

2.2.  Длъжност:  

2.3.  Адрес:  

2.4.  Телефон, Факс и Е-mail:  

Подизпълнител №n ще изпълнява... % от общата стойност на обществената поръчка, и работата му ще 

обхваща следните дейности от обществената поръчка: .... 

...% от общата стойност на обществената поръчка, ще се изпълнява от подизпълнители. 

Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените 

подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:      

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
15 Попълва се и се Подава от името на участника, а когато е обединение, което не е юридическо лице или е юридическо лице, то от името на 

обединението се Попълва и предоставя настоящия образец. 
16 Оставя се вярното, а другото се заличава или задрасква или подчертава. 
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II-III.9. ОБРАЗЕЦ№9 – Декларация за съгласие от подизпълнител 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 17 

за съгласие от подизпълнители 

 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в 

качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Съм съгласен да участвам в настоящата обществена поръчка с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в 

общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа 

на Инвестиционна програма на Министерство на образованието и науката 2015г“, като подизпълнител 

на участника ……………………………………. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
17 Попълва се и се Подава от името на лицето, което официално представлява подизпълнителя пред трети страни за всякакви цели. 
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II-III.10. ОБРАЗЕЦ№10 – Декларация за съгласие за предоставяне на ресурс 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 18 

за съгласие по Чл.51а, ал.1 и ал.2 от ЗОП 

 

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в 

качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи 

съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на 

участника/подизпълнителя/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със 

седалище […] и адрес на управление […], 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1) ще предоставя изброените в буква „е“ ресурси на ……………………… (участник), ако същият бъде 

избран за изпълнител на обществена поръчка с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към 

ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на 

Инвестиционна програма на Министерство на образованието и науката 2015г“ и: 

а) се задължава/м да сключа/и договор с участника; 

б) Съм/Е на разположение да предоставя своите ресурси в изпълнение на предмета на настоящата 

Обществена поръчка за цялото времетраене на договора; 

в) Се Задължава/м да работя/и, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото 

изпълнение на предмета на настоящата Обществена поръчка 

г) Заявените от мен данни и посочената информация са верни; 

д) Разбирам, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до отстраняване на участника 

е) Ресурсите (дейности, работи, доставки, техническо подпомагане, предоставяне на материална база, 

механизация, човешки и др. включително и нематериален), които ще предоставя/м в изпълнение на 

настоящата обществена поръчка, както и дела на участието ми/му, са както следва: ………………………… 

2) Не участвам в посочената поръчката със самостоятелна оферта, включително като член на обединение. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

                                                           
18 Попълва се и се Подава от името на лицето предоставящо своя ресурс 
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II-III.11. ОБРАЗЕЦ№11 – Техническо Предложение за изпълнение на поръчката 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ” 

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”, 4640 ГР. РАКИТОВО, ОБЩ. 

РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ул. „Парка“ тел/факс 03542 /2003, Email: vuirakitovo@abv.bg   

 

[наименование на участника], регистрирано [данни за регистрацията на участника] представлявано от 

[трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] 

с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

(Техническо Предложение в изпълнение на Чл.101в, ал.1, т.2 от ЗОП) 

 

за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, 

гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна програма на 

Министерство на образованието и науката 2015г“  

 

Указание за участниците: настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се изготви от 

участниците в обществената поръчка в свободен текст, който задължително трябва да съдържа описаното 

по-долу съдържание и отразените в него задължителни елементи в конкретните точки за които е посочено 

да се съдържат. Предложението подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените 

от възложителя условия с цел доказване на обстоятелството от Чл.37, ал.3, т.1 от ЗОП. Участниците 

задължително следва да спазват наименованията и номерацията на настоящия образец (Наименованията и 

номерацията не може да бъде променяна, но се Допуска цитиране на препратки за съответната разглеждана 

точка, с указание в коя точка и какво точно е описано там, както и в цитираната точка е подробно 

разработена и описана съответната разглеждана точка и/или съответната разглеждана точка се допълва и 

доразвива, чрез направената препратка в друга точка), като целта на препратката е да бъде предоставена по-

подробна и ясна информация за дадена разглеждана точка, както и да бъдат избегнати ненужни повторения 

и голям обем на разработеното техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

 

1. КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ и обхваща следните задължителни елемента: Технология на 

изпълнение; Организация на ръководството на обекта; Мерки по управление на качеството; Мерки 

по опазване на околната среда; Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд;, който обхват обуславя КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. Методологията следва да 

обхваща всички дейности на поръчка и също така да съдържа следните задължителни елементи, а 

именно: дефиниране и числова оценка на рисковете, предпоставки и мерки за управление на 

съответните рискове, етапи на жизнения цикъл на образуващи и отразяващи жизненият цикъл, 

които подчиняват основни етапи на (планирането; изпълнението; контролирането; управлението; 

приключването) които основни етапи подчиняват под-етапи на (планирането; изпълнението; 

контролирането; управлението; приключването), които под-етапи подчиняват дейности 

дефинирани от участника  на (планирането; изпълнението; контролирането; управлението; 

приключването), които дейности подчиняват, под-дейности на (планирането; изпълнението; 

контролирането; управлението; приключването), които дейности подчиняват общи мерки на 

(планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването); 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ 

Начин на изпълнение, 

който предвижда 

участника 

Основни 

Параметри/Характер

истики на 

изпълнение, които 

предвижда 

участника 
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1.  ЗА ЕДИН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ   

1.1.  Демонтаж мивка 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.2.  Демонтаж седало 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.3.  Демонтаж поцинковани тръби 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.4.  Демонтаж врата 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.5.  Разбиване бетон с ел.къртач 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.6.  
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за 

топла и студена вода 20 мм 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.7.  Укрепители за вод. Мрежа 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.8.  Доставка и монтаж на ПВЦ 50 мм 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.9.  Доставка и монтаж подов сифон 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.10.  Грундиране с готов грунд стени и под 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.11.  Фаянсова облицовка стени с лепило на фуга 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.12.  
Облицовка с водоустойчив гипсокартон на стени с 

метална конструкция при ремонти 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.13.  
Изравнителна циментова замазка под със средна 

дебелина 7 см 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.14.  Настилка с плочи-гранитогрес 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.15.  
Доставка и монтаж на противовлажно осв. тяло 

вкл. полагане на ел. Кабел 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 
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колоната) колоната) 

1.16.  Доставка и монтаж на мивка среден формат 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.17.  Доставка и монтаж конзола за мивка 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.18.  
Доставка и монтаж на седало полупорцеланово с 

казанче 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.19.  Доставка и монтаж на ПВЦ    ф 110 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.20.  Доставка и монтаж ревизионен отвор 40/40 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.21.  Доставка и монтаж врата 78/200 ПВЦ 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

1.22.  Окачен таван до 16 кв. М 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

(Тук се попълва от 

участника, съгласно 

указанията на 

колоната) 

 

1.2. Планиране изпълнението на обекта – ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, който да е съставен от две 

части лява част в таблична форма и дясна част н графичен вид (гант диаграма). Графика следва да 

е съставен на базата на календарни дни, начало, край и брой календарни дни. Графика да е в 

строго съответствие с Методологията, като обхваща задължителни елементи от ней, също така в 

графика да е отразен човешки ресурс и идентифицираните рискове за всяка една дейност, под-

дейност и метод, така и в графичната част да са отразени и посочени критичните пътища и 

съответните ключови дати. (навсякъде, където е цитирано „Методология/та“ означава 

Методологията описана в точка 1.1 от настоящия ОБРАЗЕЦ – Техническо Предложение за 

изпълнение на поръчката) 

2. Срок за изпълнение на СМР е ………………. календарни дни и започва да тече от датата на 

подписването на договора. Срок за изпълнение на СМР (в календарни дни) не може да бъде по-малък от 

28 календарни дни или по-голям от 60 календарни дни. 

3. Гаранционен срок:  

3.1. Гаранционните срокове за всички изпълнени строителни и монтажни работи ………………. 

месеца,  

3.2. Гаранционните срокове следва да бъдат равни или по-големи от минимално указаните такива в 

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 

3.3. Всеки от гаранционните срокове започва да се отброява от датата на приемане на работата от 

Възложителя 

4. Декларираме, че при възникване на непредвидени дейности свързани с предмета на поръчката, 

изпълнението на същите няма да повлияе на така предложения от нас предложение за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка и срокът за изпълнение няма да бъде удължаван. 

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обществената поръчка в пълно съответствие с 

техническите спецификации и договора по предложената от нас настоящото Техническо предложение за 

изпълнение на обществената поръчка. 
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6. При несъответствие на съдържанието предоставено на хартиен носител и оптичен носител в тази оферта, 

обвързващо за нас е предложението, предоставено на хартиен носител 

7. Настоящия ОБРАЗЕЦ – Техническо Предложение за изпълнение на поръчката и същият ОБРАЗЕЦ се 

прилага в ОФЕРТАТА на хартиен носител, така и на Оптичен носител CD или DVD - 1бр. в цифров вид 

в DOC или DOCX формат, а графичната му част (графика) в PDF формат – (образеца на хартиения 

носител не се сканира, за да бъде предоставен в цифров вид, както и в цивровия вид не се изискват 

подписи и печати на участника) 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

[дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:      

       [печат, когато е приложимо] 
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II-III.12. ОБРАЗЕЦ№12 – Ценово предложение 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ” 

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”, 4640 ГР. РАКИТОВО, ОБЩ. 

РАКИТОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, ул. „Парка“ тел/факс 03542 /2003, Email: vuirakitovo@abv.bg   

 

[наименование на участника], регистрирано [данни за регистрацията на участника] представлявано от 

[трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […] 

с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […], 

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […] 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(Ценово Предложение в изпълнение на Чл.101в, ал.1, т.3 от ЗОП) 

за участие в обществена поръчка с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ 

„Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна 

програма на Министерство на образованието и науката 2015г“  

Указание за участниците: настоящото ценово предложение следва да се изготви от участниците в 

обществена поръчка в съответствие с изискванията на Възложителя. Ценовото предложение 

подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя условия с 

цел доказване на обстоятелството от Чл.37, ал.3, т.1 от ЗОП преди пристъпване, към неговото 

оценяване. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящата Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, гр. 

Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна програма на 

Министерство на образованието и науката 2015г“  

1. ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА (обществената поръчка) е: ……[лв.19] без ДДС и 

……[лв.20] с ДДС и е формирана при сумирането на ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР и ЦЕНА ЗА 

НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ: 

1.1. ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР е: ………[лв.21] без ДДС и ………[лв.22] с ДДС и е формирана 

при сумирането на общите цени на дейности описани в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА 

ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като при остойностяването на дейностите в 

единичните цени на съответните дейности е заложено и предвидено следното: 

т.1 Изпълнение на СМР съгласно предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР. 

т.2 Доставка и влагане на необходимите строителни материали, елементи и продукти, като за 

целта вложените материали следва да отговарят на действителните нужди за изпълнението на 

Строежа, независимо дали са в по-голям обем от предварително предвидените и/или не са 

били включени в ценовото предложение; 

т.3 Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване 

на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите 

по изпълнение на предмета на обществената поръчка, в съответствие с изискването на 

българското законодателство. 

т.4 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 

т.5 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в 

експлоатация; 

                                                           
19 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. 
20 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. 
21 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. 
22 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. 
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т.6 Отстраняване за своя сметка на всички дефекти, установени при предаването на Строежа и на 

всички възникнали дефекти след въвеждането му в експлоатация; 

т.7 Гаранционно поддържане и Отстраняване за своя сметка на всички дефекти на Строежа 

(отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове) 

т.8 Всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на договора. 

1.2.  ЦЕНА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ е: ………[лв.23] без ДДС и ………[лв.24] с ДДС, като 

стойността 4% (четири на сто) от ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР и е предвидена за 

следното: 

т.9 Разходите, свързани с всякакви непредвидими обстоятелства, които не представляват 

„Непредвидени обстоятелства“ по смисъла на §1, т.14б от Допълнителните Разпоредби на 

ЗОП и/или „Изключителни обстоятелства“ по смисъла на §1, т.8 от Допълнителните 

Разпоредби на ЗОП 

т.10 Цената на Финансовия риск, включително и на завишаване на първоначално обявени 

количества и непредвидените дейности и работи от Възложителя. 

т.11 Всякакви други разходи, необходими за изпълнение на Дейностите необходими за изпълнение 

на предмета на поръчката и Договора. 

2. ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА е окончателна и не подлежи на увеличение, като: 

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката. 

2.2. Плащането на ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА се извършва при условията и по 

реда на проекта на договора. 

Цената за изпълнение на договора се формира, както следва: 

КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

№ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ВИДОВЕТЕ РАБОТИ 

(Предоставени от 

Възложителя, като 

минимални такива, които 

следва да се изпълняват и 

определени, като 

ДЕЙНОСТИ) 

Мярка 

(поставен

а от 

възложит

еля) 

Кол-во 

(поставен

о от 

възложит

еля) 

Ед. Цена 

(поставя се от 

участниците) 

Обща Цена 

(поставя се от 

участниците) 

Лимитна 

Обща Цена в 

лева без 

ДДС 

(поставена от 

възложителя, 

като 

максимално 

допустима) 

1.  
ЗА ЕДИН 

САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ 
бр.  48 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

стойността, 

която се 

получава от 

сумирането 

на общата 

цена за 

дейностите 

от 1.1 до 

1.22) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

ЦЕНА ЗА 

ИЗПЪЛНЕН

ИЕ НА 

СМР: 

117 424,40 

1.1.  Демонтаж мивка бр. 1,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

4,65 

                                                           
23 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. 
24 Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи. 
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1.2.  Демонтаж седало бр. 1,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

11,11 

1.3.  
Демонтаж поцинковани 

тръби 
мл 7,50 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

27,14 

1.4.  Демонтаж врата м2 1,56 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

13,45 

1.5.  
Разбиване бетон с 

ел.къртач 
м2 3,15 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

58,63 

1.6.  

Доставка и монтаж на 

полипропиленови тръби 

за топла и студена вода 

20 мм 

мл 7,50 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

57,75 

1.7.  
Укрепители за вод. 

Мрежа 
бр. 6,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

163,88 

1.8.  
Доставка и монтаж на 

ПВЦ 50 мм 
мл 3,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

45,87 

1.9.  
Доставка и монтаж 

подов сифон 
бр. 1,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

9,20 
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умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

1.10.  
Грундиране с готов 

грунд стени и под 
м2 19,50 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

31,32 

1.11.  
Фаянсова облицовка 

стени с лепило на фуга 
м2 16,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

523,60 

1.12.  

Облицовка с 

водоустойчив 

гипсокартон на стени с 

метална конструкция 

при ремонти 

м2 1,60 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

36,12 

1.13.  

Изравнителна 

циментова замазка под 

със средна дебелина 7 

см 

м2 3,15 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

51,39 

1.14.  
Настилка с плочи-

гранитогрес 
м2 3,15 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

103,05 

1.15.  

Доставка и монтаж на 

противовлажно осв. 

тяло вкл. полагане на ел. 

Кабел 

бр. 1,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

45,21 

1.16.  
Доставка и монтаж на 

мивка среден формат 
бр. 1,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

71,50 

1.17.  
Доставка и монтаж 

конзола за мивка 
бр. 1,00 

(Тук се 

попълва от 

(Тук се попълва 

от участника, 
38,84 
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участника, 

ед. цена) 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

1.18.  

Доставка и монтаж на 

седало полупорцеланово 

с казанче 

бр. 1,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

192,50 

1.19.  
Доставка и монтаж на 

ПВЦ    ф 110 
мл 1,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

21,10 

1.20.  
Доставка и монтаж 

ревизионен отвор 40/40 
бр. 1,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

37,06 

1.21.  
Доставка и монтаж 

врата 78/200 ПВЦ 
м2 1,60 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

224,33 

1.22.  
Окачен таван до 16 кв. 

М 
м2 16,00 

(Тук се 

попълва от 

участника, 

ед. цена) 

(Тук се попълва 

от участника, 

стойността, 

която се 

получава при 

умножаване на 

ед. Цена по 

количеството) 

678,66 

Забележка: Всеки Участник, който е Предложил цена надвишаваща прогнозната стойност на поръчката 

и/или на съответната обособена позиция и/или е предложил общата цена за съответните дейности, която 

надвишава прогнозната стойност за съответната дейност поставена от Възложителя, ще бъде отстранен от 

обществената поръчка и няма да бъде оценяван 

3. Плащането на ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА се извършва при условията и по реда на 

договора. 

4. Единичните цени в остойностената от Нас количествена сметка, предоставена от Възложителя се 

възприема, като нашата количествено-стойностната сметка, която включват всички разходи за 

изпълнение на предмета на поръчката и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на 

обществената поръчка, освен в случаите от чл.43 от Закона за обществени поръчки и същата е 

приложена и неразделна част от настоящият ОБРАЗЕЦ№12 – Ценово предложение. 

5. С настоящото Ценово Предложение още веднъж ДЕКЛАРИРАМЕ, че сме съгласни и приемаме 

безусловно и без забележки целия Договор и дори, конкретизираме, че приемаме безусловно и без 
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забележки всички клаузи на договора, които указват предмета, срока, цената, начина на плащане, начина 

и стойностите на удържане за неустойки при съответните описани обстоятелства на неизпълнение или 

друго нарушение, описано в договора и други задължения и отговорности, описани в договора. Също 

така декларираме, че ще изпълняваме и спазваме правилното прилагане на всички клаузи по договора 

при изпълнение на обекта на обществената поръчка в съответствие с нашето Предложение за 

изпълнение на поръчката и в рамките на Общата цена за изпълнение на договора, която е отразена в 

настоящото Ценово предложение. 

6. Съгласен съм да се придържам към това предложение за срок от 90 календарни дни, считани от 

крайния срок за подаване на офертата за участие 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 [дата на подписване]     Декларатор: [подпис]:   

       [печат, когато е приложимо] 

22 
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ТОМ II - КНИГА IV. ДОГОВОР 

ДОГОВОР № …. 

Днес, …. 2014 г. в ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”, между: 

На основание Протокол №…………../……...2014г. изготвен във връзка със Заповед 

№………../……….2014г. за проведена обществена поръчка по реда на Чл.14, ал.4 от Закона за 

обществени поръчки – ЗОП, чрез публична покана с Предмет: „Ремонт на санитарни възли в 

общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, които се осъществяват с финансовата подкрепа 

на Инвестиционна програма на Министерство на образованието и науката 2015г“ (ОСТАВЯ СЕ 

ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КОЯТО Е ПОДАДЕНА ОФЕРТАТА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОРА) и на основание Чл.41, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се подписа 

настоящия договор между: 

РАЗДЕЛ.II. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА 

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ”, със седалище и адрес на управление 

………….., БУЛСТАТ …………, представлявано от ……………..  – Директор на ВЪЗПИТАТЕЛНО 

УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ” и ………………… – Гл. Счетоводител ……………, 

наричан по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, и 

 

…………………........, със седалище и адрес на управление ................................................., с ЕИК по 

БУЛСТАТ …………….. [за чуждестранно лице - съответната идентификация съгласно националното  

законодателство на държавата, в която лицето е установено], представлявано от ........................... - 

............................... [длъжност на представляващия], наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ (Когато 

участникът е обединение, текстът на т.2 се допълва, като изрично се посочва че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с 

документа, с който е създадено обединението, и с офертата, има представителна власт да подпише 

Договора), 

РАЗДЕЛ.III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ал.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение услуга 

с „Ремонт на санитарни възли в общежитие към ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово”, 

които се осъществяват с финансовата подкрепа на Инвестиционна програма на 

Министерство на образованието и науката 2015г“ (ОСТАВЯ СЕ ОБОСОБЕНАТА 

ПОЗИЦИЯ ЗА КОЯТО Е ПОДАДЕНА ОФЕРТАТА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОРА), съгласно Техническите спецификации на Възложителя и офертата на 

Изпълнителя, които представляват неразделна част от този договор. 

Чл.1. ал.1 Предметът на настоящия договор се състои в изпълнение на дейностите описани в 

КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване и 

изпълнение на следното: 

т.1 Изпълнение на СМР съгласно предвидените с Количествено – стойностната сметка 

СМР. 

т.2 Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на "Технически спецификации" 

строителни материали, елементи и продукти (в т.ч. строителни материали, включително 

оборудване, съоръжения, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.), като за целта 

вложените материали следва да отговарят на действителните нужди за изпълнението на 

Строежа, независимо дали са в по-голям обем от предварително предвидените и/или не 

са били включени в ценовото предложение; 

т.3 Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и 

оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на 

осъществяване на дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, в 

съответствие с изискването на българското законодателство. 

т.4 Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 

т.5 Съставяне и надлежно водене на строителни книжа; 

т.6 Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; 
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т.7 Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането 

му в експлоатация; 

т.8 Отстраняване за своя сметка на всички дефекти, установени при предаването на 

Строежа и на всички възникнали дефекти след въвеждането му в експлоатация; 

т.9 Гаранционно поддържане и Отстраняване за своя сметка на всички дефекти на Строежа 

(отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове) 

т.10 Всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на договора. 

т.11 Всички други дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на 

обществената поръчка и гаранционното поддържане на Строежа, освен ако Договорът 

или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ Мярка Кол-во Ед. 

Цена 

Обща 

Цена 

2.  ЗА ЕДИН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ бр.  48 
  

2.1.  Демонтаж мивка бр. 1,00 
  

2.2.  Демонтаж седало бр. 1,00 
  

2.3.  Демонтаж поцинковани тръби мл 7,50 
  

2.4.  Демонтаж врата м2 1,56 
  

2.5.  Разбиване бетон с ел.къртач м2 3,15 
  

2.6.  
Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за топла 

и студена вода 20 мм 
мл 7,50 

  

2.7.  Укрепители за вод. Мрежа бр. 6,00 
  

2.8.  Доставка и монтаж на ПВЦ 50 мм мл 3,00 
  

2.9.  Доставка и монтаж подов сифон бр. 1,00 
  

2.10.  Грундиране с готов грунд стени и под м2 19,50 
  

2.11.  Фаянсова облицовка стени с лепило на фуга м2 16,00 
  

2.12.  
Облицовка с водоустойчив гипсокартон на стени с 

метална конструкция при ремонти 
м2 1,60 

  

2.13.  
Изравнителна циментова замазка под със средна 

дебелина 7 см 
м2 3,15 

  

2.14.  Настилка с плочи-гранитогрес м2 3,15 
  

2.15.  
Доставка и монтаж на противовлажно осв. тяло вкл. 

полагане на ел. Кабел 
бр. 1,00 

  

2.16.  Доставка и монтаж на мивка среден формат бр. 1,00 
  

2.17.  Доставка и монтаж конзола за мивка бр. 1,00 
  

2.18.  
Доставка и монтаж на седало полупорцеланово с 

казанче 
бр. 1,00 

  

2.19.  Доставка и монтаж на ПВЦ    ф 110 мл 1,00 
  

2.20.  Доставка и монтаж ревизионен отвор 40/40 бр. 1,00 
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2.21.  Доставка и монтаж врата 78/200 ПВЦ м2 1,60 
  

2.22.  Окачен таван до 16 кв. М м2 16,00 
  

ал.2 Ако в хода на изпълнение на възложените СМР се установи, че се налага извършването на 

непредвидени СМР (различни от специфицираните по-горе), те се изпълняват след 

одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на подготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

инвеститорския контрол, заменителна таблица в размер до 15% от дейностите, в рамките на 

договорената стойност по Чл.2 на договора, след одобрение от МОН. 

РАЗДЕЛ.IV. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 

Чл.2. ал.1 Изпълнителят ще извърши предмета на договора на цена ....................лв. 

/словом...................................................лева/ без ДДС или ....................лв. 

/словом...................................................лева/ с ДДС съгласно ценовата оферта на 

Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор 

ал.2 Цената по ал.1 е окончателна и не подлежи на изменения и корекции.  

ал.3 Възложителят не дължи, каквото и да е плащане, при никакви условия, извън цената по 

ал.1. 

РАЗДЕЛ.V. ПЛАЩАНИЯ 

Чл.3.   Плащанията по този договор се извършват по банков път, в български лева. 

Чл.4. ал.1 Този договор предвижда следната схема на плащане: 

т.1 Авансово плащане – Аванса е в размер до 50% от ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА, който се 

заявява от Изпълнителя и е платим в срок до 30 календарни дни от датата на 

предоставяне на фактура оригинал. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на 

пълната му стойност от междинното плащане.  

т.2 Междинно плащане - се извършва при достигане на 90% (деветдесет на сто) от 

ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА, като оставащите проценти до достигане на 100% от 

ЦЕНАТА НА ДОГОВОРА, ще се плати на окончателно плащане). Междинното 

плащане се разплаща в срок до 30 календарни дни след като Възложителя е одобрил 

отчетите за изпълнените СМР. От междинното плащане се приспадат пълната стойност 

на изисквания аванс, така също и се приспада и всички суми за неустойки, дължими от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

т.3 Окончателно плащане се разплаща в срок до 30 календарни дни след като Възложителя 

е одобрил отчетите за изпълнените СМР за пълното изпълнение на обекта, като с 

окончателното плащане се разплаща остатъка до достигане на ЦЕНАТА НА 

ДОГОВОРА от която се приспадат съответните удръжки, като в това число съответните 

суми за дейности и количества, които на се изпълнени и/или не са изпълнени със 

съответното качество упоменато в договора, така и сумата на всички неустойки, 

дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.5.  Плащанията се извършват в български лева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6.   При прекратяване на договора поради неизпълнение на задължения от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово преведената с банкова гаранция (ако има такава) сума се 

възстановява по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.7. ал.1  При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи 

в рамките на договорената стойност и при изготвяне на заменителна таблица, като цените на 

отделните видове работи се определят по следния начин: 

ал.2 За допълнителни количества по оферирани видове работи – съгласно цените от офертата. 

ал.3 За непредвидени в офертата видове работи: 

т.1 В случай че цените на тези видове дейности са включени в последното издание на 

сборник „Справочник на цените в строителството”( издание на Консорциум „СЕК”), 

единичните цени се определят въз основа на посочените в сборника стойности и 

добавената печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с предложената в офертата. 
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т.2 В случай, че няма посочени стойности в „Справочник на цените в строителството”, 

единичните цени се определят на база доказани с анализ цени, калкулирани в 

съответствие с предложените в офертата ценообразуващи показатели по УСН и ТНС, 

като разходите за материали и механизация се изчисляват на база приложени фактури. 

Анализните цени се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или надзорния му орган. 

РАЗДЕЛ.VI. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.8. ал.1 Този договор влиза в сила от датата, на която е подписан от страните. 

ал.2 Срокът за изпълнение на дейностите по Договора e …………… календарни дни (съгласно 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя) считан от датата 

на подписването на настоящия договор 

РАЗДЕЛ.VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл.9.  Гаранционните срокове на строително-монтажните работи са …………. Месеца (съгласно 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя) 

Чл.10.  Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемателно-предавателен 

протокол. 

Чл.11. ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

инвеститорския контрол, направено в гаранционния срок, в 5 (пет) дневен срок да отстрани 

за своя сметка всички констатирани гаранционни дефекти и недостатъци, които не отговарят 

на договореното качество. 

ал.2 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците по предходната алинея в 5 (пет) дневен 

срок след получаване на писменото искане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани 

недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ангажира друго физическо или 

юридическо лице, а разходите за това  да задържи от представяната гаранция за изпълнение. 

Чл.12.  Гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от сумата по чл.2 без ДДС и се освобождава 

след изтичане на 3 (три) месеца от датата на подписване на Приемателен протокол в случай 

на внасяне чрез платежен документ. При гаранция за изпълнение, представена като банкова 

гаранция, срокът й на валидност не може да бъде по-малък от шест месеца от датата на 

подписване на Приемателния протокол. 

Чл.13.  Върху гаранцията за изпълнение не се дължат лихви. 

РАЗДЕЛ.VIII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР 

Чл.14.   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и инвеститорския контрол, че 

обекта е завършен и готов за приемане. 

Чл.15. ал.1    Извършените СМР се приемат, както следва: 

ал.2 С акт за скрити работи- работите, подлежащи на закриване, подписан  между извършващия 

инвеститорски контрол на обекта и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ал.3 С отчети  за изпълнените СМР (бивш акт обр. 19), подписани  между извършващия 

инвеститорски контрол на обекта и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ал.4 С Приемателен протокол, окончателно извършените СМР, подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

или упълномощено от него лице, ИЗПЪЛНИТЕЛ и инвеститорския контрол на обекта 

предмет на настоящия договор. 

Чл.16.   На всеки етап от приемането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички 

установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат 

констатирани. 

РАЗДЕЛ.IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.17. ал.1   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

т.1 Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта, предмет на договора. 

т.2 Да съгласува заповедната книга за изпълнението на строежа и уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще изпълняват функции на инвеститорски контрол, 

при необходимост. 
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т.3 Да назначи комисия за приемане на извършените СМР  в срок до десет дни след 

получаване на покана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на изпълнението. 

т.4 Да приеме изпълнените СМР в съответствие с клаузите на настоящия договор. 

т.5 Да плати цената по договора по начина и в уговорените срокове. 

Чл.18. ал.1   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

т.1 Да проверява изпълнението на възложеното по силата на този договор по всяко време. 

т.2 Да не носи отговорност за действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на 

изпълнение на предмета на договора, в резултат на които възникнат: 

а) Смърт или злополука, на което и да било физическо лице. 

б) Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън обектите. 

РАЗДЕЛ.X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.19. ал.1   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

т.1 Да изпълни качествено всички СМР, в съответствие с количествено-стойностната 

сметка, техническото предложение за изпълнение на поръчката, действащите и 

приложими нормативни разпоредби, технически нормативи, стандарти, професионални 

правила, както и в съответствие с постигнатите между страните договорености. 

т.2 При извършване на СМР да влага само нови материали, отговарящи на необходимите 

стандарти и придружени с необходимите сертификати за качество.  

т.3 Да подготвя и съхранява всички актове за изпълнени СМР за обекта съгласно Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

т.4 Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати от него 

грешки, недостатъци и др. констатирани от надзорните органи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

т.5 Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

а) Заповедната книга за обекта – при поискване, за вписване на заповеди; 

б) Отчети за изпълнени и приети СМР за обекта /бивш акт образец 19/; 

в) Сертификати на вложените материали; 

т.6 Да реализира мерки, които не допускат негативно въздействие върху учебния процес в 

училището и материални или нематериални щети на лица в или около обекта. 

т.7 Да поддържа обекта чист, да складира и/или отстранява излишните материали и 

механизация, да почиства и изнася от обекта ежедневно всички отпадъци, като ги 

изхвърля на определените за това места. 

т.8 Да не спира и/или препятства нормалната експлоатация на съседни имоти, прилежащата 

тротоарна площ и движението на транспортни средства до обекта. 

т.9 Да организира ползването на вода и ток (околно пространство) за нуждите на строежа. 

т.10 Да води Заповедна книга на обекта, в която да вписва всички факти и обстоятелства, 

възникващи по време на строителството и по-специално: начало на работата, 

съществени фактори, имащи отношение към сигурността на работата, фактори, 

ускоряващи работния процес и/или такива, които могат да доведат до прекъсване или 

забавяне на работата, както и всички други обстоятелства, които могат да окажат 

влияние върху качеството и безопасността на работата. Заповедната книга, с 

изпълнените чертежи и детайли и с вписаните в нея графични данни с номера за 

действително свършената работа, се завежда в един екземпляр и след техническото 

приемане на строежа се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

т.11 Да застрахова професионалната си отговорност съгласно Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството за сума, съответстваща 

на действителната стойност на извършваните СМР преди сключване на договора. 

т.12 Да застрахова против трудова злополука всички наети на строителния обект работници, 

както и ръководния персонал за вреди преди сключване на договора. 
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т.13 Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за 

приемане на извършените СМР и да изготви и предаде на извършващия инвеститорски 

контрол на обекта, всички документи и актове по Наредба № 3/2003 г., съставени по 

време на строителството.  

т.14 Да предаде извършените СМР за строежа с приемо-предавателен протокол.   

т.15 Да носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на 

строежа, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и 

охрана на труда. 

т.16 Да осигурява и поддържа за своя сметка охрана на строежа, с което поема пълна 

отговорност за неговото състояние до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

т.17 През време на изпълнение на строително-монтажните работи да обезопаси по 

съответния начин строителната площадка, включително използваната част от тротоара. 

След приключване на строително-монтажните работи да почисти и извози строителните 

отпадъци и да освободи площадките от своята механизация в три дневен срок след 

приключване работата на приемателната комисия. 

т.18 Да заплаща за своя сметка всички разходи, свързани с плащане на санкции, глоби и др., 

свързани с изпълняваното строителство в обекта и произтичащи от негови действия.  

т.19 Отстраняването на констатираните недостатъци се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок 

от 5 (пет) календарни дни от датата на констативния протокол. Отстраняването се 

удостоверява с подписване между страните на Приемо-предавателен протокол за 

изпълнени СМР без забележки. 

т.20 Да направи всичко необходимо по време на строителството, да не допусне повреди или 

разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на строежа при 

осъществяване на действия по изпълнение на договора. В случай, че по своя вина 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по предходното изречение, то възстановяването им е 

за негова сметка. 

т.21 Да се съобразява с писмените нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и инвеститорския 

контрол и да действа съобразно с тях. 

Чл.20. ал.1   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право: 

т.1 Да преотстъпи цялостното изпълнение по този договор на трети лица, но има право да 

възложи изпълнението на отделни договорени работи на подизпълнители, посочени в 

неговата оферта. 

т.2 Да се позовава на незнание, непълноти в проектната документация и/или непознаване 

на спецификите на обекта, предмет на договора. 

РАЗДЕЛ.XI. ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ. 

Чл.21.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и инвеститорския контрол за качеството 

на използваните материали и монтирани съоръжения, както и за качеството и точността на 

извършената работа на обекта. 

Чл.22. ал.1  В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва работата по този договор в съответствие с 

техническите правила и стандарти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

т.1 Да прекрати по-нататъшната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на поръчката. 

т.2 Да изисква промени в изпълнението, ако във влаганите материали не съответстват на 

отразените  в количествено-стойностна сметка. 

ал.2 В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или инвеститорския контрол преценят, че част или цялата 

извършена работа не отговаря на техническото задание и действащите и приложими 

нормативни разпоредби, технически нормативи, стандарти, професионални правила, както и 

в съответствие с постигнатите между страните договорености, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 

инвеститорския контрол имат право да задължат ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да разруши некачествено 

изпълнените СМР и да ги извърши отново за своя сметка. 

Чл.23. ал.1  При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор по чл.11 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на: 
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т.3 за всеки от първите седем дни по 0.5 % (половин процент) дневно от цената на договора 

по чл.2; 

т.4 за всеки от вторите седем дни по 1.0% (един процент) дневно от цената на договора по 

чл.2; 

т.5 за всеки от следващите дни по 2.0% (два процента) дневно от цената на договора по 

чл.2, но не повече от 20% (двадесет процента) от цената на договора по чл.2. 

ал.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща неустойката по ал.1 от дължимите плащания към  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

РАЗДЕЛ.XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл.24. ал.1  Настоящият договор може да бъде прекратен: 

т.1 По взаимно съгласие 

т.2 При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

т.3 С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на строително-монтажните 

работи с повече от 10 календарни дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

т.4 Когато са настъпили съществени промени във финансирането на поръчката, предмет на 

договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и 

предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на 

обстоятелствата. 

РАЗДЕЛ.XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл.25. ал.1  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с: 

т.1 състоянието на обекта, предмет на работа по договора; 

т.2 организацията на работа в обекта; 

т.3 условията за ползване на ток, вода, телефон за строителни нужди на обекта; 

т.4 условията за достъп до обекта, ползване на тротоарни площи и съществуващ режим на 

изпълнение на строителните работи в сградата; 

т.5 и няма претенции за предпоставки, които могат да доведат до промяна на срока по 

чл.11 за изпълнение предмета на договора. 

Чл.26.   Изменения и допълнения в настоящия договор, се извършват по взаимно писмено съгласие 

на страните по изключение, при наличие на условията по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

Чл.27.   Споровете по изпълнение на този договор се решават чрез преговори между страните, а при 

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от компетентния съд. 

Чл.28.   За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в 

страната законодателство. 

Чл.29.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 

другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на този 

договор. 

Чл.30.   Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра − два за 

Възложителя и един за Изпълнителя и съдържа следните документи (приложения), 

неразделна част от договора: 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Технически спецификации 

2. Офертата на Изпълнителя 

3. Други документи............................................ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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…………………………….                                       ………………………………. 

/ ……………../                         /.................................................../ 

 

…………………………….                                       ………………………………. 

/ ……………../   
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