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I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА – 4 листа
II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – 16 листа
III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Доставка на строителни материали по обособени позиции, място на
доставка, количества и специфични изисквания съгласно Tаблица №1:
Таблица №1
ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Доставка във военно формирование 52590 - Ямбол
№

Наименование

Мяр- Колика чество

1 Термопанел за покрив

м2

2 Самопробивни винтове
3 Челни дъски
4 Греди

бр.
м3
м3

5 Греди

м3

6 Шперплат

бр.

7 ОSB-2 плоскости
8 Ламарина LT
Гумена уплътняваща
9
лента
10 Винт за дърво
11 Винт за дърво
12 Винт за дърво
13 Винт за дърво
14 Дюбел пирон
15 Поп нит
16 Поцинкована ламарина
Стиропор за
17
топлоизолация
18 Дюбел за топлоизолация
Мрежа за шпакловка на
19
топлоизолация
20 Бяла вар /гасена/
21 Цимент
22 Варов разтвор 1:2

бр.
бр.

23 Драскана мазилка

бр.

24 Mазилка
Лепило за гранитогрес и
25
керамични плочки
Хартиено тиксо с
26
ширина 25мм

бр.

м
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
м2
м2
м2
бр.
бр.
бр.

Специфични изисквания

Размери: 13000/100/5 см. състои се от 2 метални
листа ламарина, вътрешен пълнеж от
351
полиуретанова смола (пяна), единият лист с 3
ребра, другият гладък, цвят сив.
500 DIN ф 6,3х60 мм с глава 8 мм
0,3 иглолистни, с размери:18 мм х 280 мм х 4000 мм
1,1 иглолистни, с размери: 50 мм х 100 мм х 4000 мм
иглолистни, с размери: 100 мм х 100 мм х 4000
1,6
мм
с размери: 2400 мм х 1200 мм х 20 мм,
25
водоустойчив, лист
25 с размери: 2440мм х 1220 мм х 11 мм
10 с размери: дължина 6000 мм и ширина 1000 мм
с едностранно залепване с размери дебелина 10
100
мм, ширина 20 мм
500 ф 5 х 160 мм
500 ф 5 х 100 мм
1 000 ф 5 х 60 мм
500 ф 5 х 30 мм
500 ф 6 х 160 мм – с глава на пирона шестограм 8мм
4 500 ф 4 х 30 мм
5
с размер: 0,5 х 1000 х 2000 мм, лист
300

EPS 1000/500/50 мм

1 680 ф 10 х 150 мм, пластмасов
стъклофибърна, с ширина 1000 мм, 145 г/м2,
300
растер 5/5 мм
40 в торби по 12 кг
120 Сив, CEM II – 32,5 R, в торби по 50 кг
200 в торби по 10 кг
бяла, с едрина на зърната 2-2,5 мм, в торби по 25
70
кг
15 цвят - сив, полимерна, в торби по 25 кг

бр.

117

CT2 - в торби по 25 кг - студоустойчиво

бр.

10

с ширина 25 мм, ролка
3

27 Полиуретанова пяна
28 Шпакловъчна смес

бр.
бр.

30
100

29 Балатум

м2

280

във флакони по 0,750 л
в торби по 25 кг
с ширина 4000 мм, дебелина 4 мм, декор - бук,
дъб или череша

ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Доставка във военно формирование 52 590 – Ямбол
(виж т. IV.7)
№

Наименование

Мяр- Колика чество

1 Прозорец

бр.

11

2 Прозорец

бр.

1

3 Прозорец

бр.

2

4 Прозорец

бр.

1

5 Врата

бр.

1

6 Врата

бр.

12

Специфични изисквания
от 6-камерна бяла ПВЦ дограма с 32 мм
стъклопакет, разделен вертикално с един
разделител, две отваряеми крила, със странично и
горно отваряне навътре с два комарника, с
размери L=1600 мм; Н=1600 мм
от 6-камерна бяла ПВЦ дограма, с 32 мм
стъклопакет, с един вертикален разделител и два
хоризонтални разделителя, неотваряем, с размери
L=1450 мм; Н=2350 мм
от 6-камерна бяла ПВЦ дограма, с 32 мм
стъклопакет, с един вертикален разделител с две
отваряеми навътре крила със странично и горно
отваряне, с два комарника, с размери L=650 мм;
Н=1100 мм
от 6-камерна бяла ПВЦ дограма, с 32 мм
стъклопакет, с дясно и горно отваряне навътре, с
комарник, с размери L=600 мм; Н=650 мм
от 6-камерна бяла ПВЦ дограма, с дясно
отваряне навътре, с един хоризонтален
разделител, над разделителя стъклена от 32 мм
стъклопакет, под разделителя пълнеж от ПВЦ, с
комарник, с размери L=900 мм; Н=2400 мм
от 6-камерна бяла ПВЦ дограма, с дясно
отваряне навътре, с един хоризонтален
разделител, над разделителя стъклена от 32 мм
стъклопакет, под разделителя пълнеж от ПВЦ, с
размери L=900 мм; Н=2000 мм

ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Доставка във военно формирование 54 100 - Ямбол
№
1
2
3
4
5
6

Наименование
Стиропор за
топлоизолация
Мрежа за шпакловка на
топлоизолация
Дюбел за топлоизолация
Ъгли алуминиеви за
шпакловка
Лепило за ЕРS/XPS
плоскости
Шпакловачна смес

Мяр- Колика чество
м2
м2
бр.

330

Специфични изисквания
EPS 1000/500/50 мм

стъклофибърна, с ширина 1000 мм, 145 г/м2,
растер 5/5 мм
1 250 ф 10 х 150 мм, пластмасов за тухла
350

бр.

100

с размери: 20 х 20 х 2500 мм, с мрежа

бр.

85

в торби по 25 кг

бр.

75

в торби по 25 кг
4

7

бр.

75

бр.
бр.
бр.
м3

80
200
160
1,5

12 Греди

м3

1,5

13 Пирони

кг

50

14 Шперплат

бр.

20

8
9
10
11

Драскана мазилка
Бяла вар /гасена/
Варов разтвор 1:2
Цимент
Греди

бяла, с едрина на зърната 2-2,5 мм,
в торби по 25 кг
в торби по 12 кг
в торби по 10 кг
Сив, CEM II – 32,5 R, в торби по 50 кг
иглолистни, с размери: 50 мм х 100 мм х 4000 мм
иглолистни, с размери: 100 мм х 100 мм х 4000
мм
ф 8 х 220 мм
с размери: 2400 мм х 1200 мм х 20 мм,
водоустойчив, лист

ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Доставка във военно формирование 32990 - Пловдив
№

Наименование

1 Капаци за керемиди
2 Керемиди
3
4

Летви
Дъски

Мярка
бр.
бр.
м³
м³

5 Челни дъски

м³

6 Греди

м³

7 Греди

м³

8
9
10
11
12
13
14
15
16

м³
кг
кг
кг
кг
м
бр.
м
бр.

17
18
19
20

Бичмета
Пирони
Пирони
Пирони
Пирони
Улуци
Водосточни казанчета
Водосточни тръби
Скоби за улуци
Скоби за водосточни
тръби
Винт за дърво
Винт за дърво
Винт за дърво

бр.

160

бр.
бр.
бр.

1 500
2 500
2 000

21 Балатум

м²

22 Плоскости OSB-3
23 Гипсокартон

бр.
бр.

24

Хидроизолационна
мембрана с посипка

25 Битумен грунд
Хидроизолационна
26
мембрана без посипка
27 Варов разтвор 1:2

КолиСпецифични изисквания
чество
1 500 тип "Марсилски"
7 000 тип "Марсилски"
иглолистни, нерендосани с размери: 30 х 40 х
5
4000 мм
иглолистни, нерендосани с размери: 20 х 100 х
4
4000 мм
иглолистни, рендосани с размери: 20 х 100 х 4000
1
мм
2
иглолистни, с размери: 75 мм х 100 мм х 4000 мм
иглолистни, с размери: 150 мм х 150 мм х 4000
2
мм
0,50 иглолистни, с размери: 40 х 40 х 4000 мм
50 дължина 50 мм
50 дължина 70 мм
55 дължина 100 мм
55 дължина 180 мм
600 поцинкована ламарина, ф 120 мм
44 поцинкована ламарина
110 поцинкована ламарина, ф 120 мм
1 200 метални за ф 120 мм

м²
л.
м²
бр.

метални за ф 120 мм

ф 6 х 100 мм
ф 6 х 70 мм
ф 4 х 50 мм
с шир. 4000 мм и деб. 4 мм, бежово-кафяв с
600
шарки
250 с размери: 100/95/2150 мм
50 влагоустойчив, с размери 12,5 х 1200 х 2000 мм
тегло на изолацията не по-малко от 4,5 кг/м2 (с
700 основа воалит), рула по 10 м2, с минерална
посипка с цвят червен или зелен
540 в бака от 15-20 л
Без посипка - тегло на изолацията не по - малко
2 000
от 3.5 кг./м2 (с основа воалит), рула по 10 м2
525 в торби по 10 кг
5

28 Газобетонови блокчета
Профил UD за
29
гипсокартон
30 Дюбел пирон
31 Винтове за гипсокартон
Мрежа за шпакловка на
32
топлоизолация
33 Плочки теракотни
34 Плочки фаянс
Лепило за гранитогрес и
35
керамични плочки
Ъгли алуминиеви за
36
шпакловка
37 Стъкло
38 Рабицова мрежа
39 Силикон
Брава комплект с дръжки
40
и патрон
Брава комплект с дръжки
41
и патрон
42 Патрон секретен
Грунд за мазилка на
43
стени
44 Припой
Носещ L-профил за
45
окачен таван
Носещ Т-профил за
46
окачен таван
Делителен Т-профил за
47
окачен таван
PVC-дюбел, к-т с
48
рапиден винт
Тел с кука за окачен
49
таван
Допелфедер за окачен
50
таван
51 Шиш за окачен таван

бр.

100

с размери: 75 х 250 х 600 мм

бр.

50

размери: 3000/27/30 мм, ламарина 0,5 мм

бр.
бр.
м
м²
м²

500 ф 6 х 50 мм за тухла
2 000 ф 3,5 х 25 мм
стъклофибърна, с ширина 1000 мм, 145 г/м2,
2 000
растер 5/5 мм
45 с размери: 33/33 - бежово-кафяво, с шарка, грапав
60 с размери: 20/30 - светло бежов, без шарки

бр.

55

CT2 - в торби по 25 кг - студоустойчиво

бр.

100

с размери: 20 х 20 х 2500 мм

м²
м
бр.

100
100
15

с размери 2000 х 1000 х 4 мм
метална, ширина 1000 мм
прозрачен, водоустойчив, флакон по 0,5 кг.

бр.

20

секретна 90 мм

бр.

20

секретна 70 мм

бр.

15

л.

40

дълбокопроникващ

кг

15

за запояване на улуци

бр.

22

Метал, дължина 300 см.

бр.

10

Метал, дължина 370 см.

бр.

80

Метал, дължина 60 см.

бр.

150

Ф - 6/60 мм., за бетон

бр.

40

Дължина 125 мм.

бр.

40

Стандартен

бр.

40

Общата дължина с допелфедера да бъде min 350
мм.

ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Доставка във военно формирование 46690 - Пловдив
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Стоманена тръба
Стоманена тръба
Черна газова тръба
Черна газова тръба
Черна газова тръба
Черна газова тръба
Черна газова тръба
Черна газова тръба

Мяр- КолиСпецифични изисквания
ка чество
м
90 ф 88,9 х 3,2 с L=6 м
м
72 ф 76,1 х 2,9 с L=6 м
м
72 ф 2"
с L=6 м
м
78 ф 1 1/2" с L=6 м
м
78 ф 1 1/4" с L=6 м
м
24 ф 1"
с L=6 м
м
12 ф 3/4" с L=6 м
м
12 ф 1/2" с L=6 м
6

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

4
4
14
12
8
2
2
4
4
10
12
2
2
2

на 90o ф 3"
на 90o ф 2 1/2"
на 90o ф 1 1/2"
на 90o ф 1 1/4"
на 90o ф 1"
на 90o ф 3/4"
на 90o ф 1/2"
ф 4"
ф 3"
ф 1 1/2"
ф 1 1/4"
ф 1"
ф 3/4"
ф 1/2"

бр.

2

ф 88,9 - ф 76,1

бр.

2

ф 76,1 - ф 2"

бр.

2

ф 76,1 - ф 1 1/2"

бр.

2

ф 2"

бр.

2

ф 1 1/2" - ф 1 1/4"

28 Сферичен кран

бр.

2

29 Сферичен кран

бр.

2

30 Сферичен кран

бр.

4

31 Сферичен кран

бр.

10

32 Сферичен кран

бр.

12

33 Сферичен кран

бр.

10

34 Сферичен кран

бр.

2

35 Сферичен кран

бр.

2

бр.

200

за шпилка М12

бр.
кг

100
300

М12 с дължина 1 м
с размер: 60 х 30 х 4

бр.

3

ф 16 на руло от 50 м

бр.
бр.
бр.
бр.

200
200
200
200

м

2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Черно коляно
Черно коляно
Черно коляно
Черно коляно
Черно коляно
Черно коляно
Черно коляно
Щуцери черен
Щуцери черен
Щуцери черен
Щуцери черен
Щуцери черен
Щуцери черен
Щуцери черен
Черен концентричен
намалител
Черен концентричен
намалител
Черен концентричен
намалител
Черен концентричен
намалител
Черен концентричен
намалител

Анкер за набиване на
шпилка
Шпилка
П-е образен винкел
армиран ПВЦ
отводнителен маркуч
дюбел с винт- комплект
дюбел с винт- комплект
дюбел с винт- комплект
дюбел с винт- комплект
Стоманена тръба за
водоразпределителите и
водосъбирателите

- ф 1 1/2"

ф 4", раб. температура до Т=120o С; изработен от
месинг, хромиран от вън
ф 3", раб. температура Т=120o С; изработен от
месинг, хромиран от вън
ф 2", раб. температура до Т=120o С, изработен от
месинг, хромиран от вън
ф 1 1/2", раб. температура Т=120o С; изработен от
месинг, хромиран от вън
ф 1 1/4", раб. температура Т=120o С; изработен
от месинг, хромиран от вън
ф 1", раб. температура Т=120o С; изработен от
месинг, хромиран от вън
ф 3/4", раб. температура Т=120o С; изработен от
месинг, хромиран от вън
ф 1/2", раб. температура Т=120o С; изработен от
месинг, хромиран от вън

ф 6 х 60
ф 8 х 60
ф 10 х 120
ф 12 х 120
ф 168 х 4,5 х 2000 за връзка между абонатна
станция и инсталационна мрежа
7

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Стоманени дъна за тръба
за водоразпределителите
и водосъбирателите
Скоби за стоманена
тръба
Скоби за стоманена
тръба
Скоби за черна газова
тръба
Скоби за черна газова
тръба
Скоби за черна газова
тръба
Скоби за черна газова
тръба
Скоби за черна газова
тръба
Скоби за черна газова
тръба
Холендър мъжки за
медна тръба
Холендър мъжки за
медна тръба
Холендър мъжки за
медна тръба
Холендър мъжки за
медна тръба
Холендър мъжки за
медна тръба
Холендър мъжки за
медна тръба
Твърда медна тръба
Твърда медна тръба
Твърда медна тръба
Твърда медна тръба
Твърда медна тръба
Твърда медна тръба
Мека медна тръба
Мека медна тръба
Медна муфа
Медна муфа
Медна муфа
Медна муфа
Медна муфа
Медна муфа
Двойна скоба за медни
тръби
Двойна скоба за медни
тръби
Двойна скоба за медни
тръби
Двойна скоба за медни
тръби

бр.

2

ф 168 х 4,5

бр.

18

ф 88,9 х 3,2

бр.

20

ф 76,1 х 2,9

бр.

18

ф 2"

бр.

74

ф 1 1/2"

бр.

20

ф 1 1/4"

бр.

6

ф 1"

бр.

2

ф 3/4"

бр.

2

ф 1/2"

бр.

10

ф 42 х 1 1/2"

бр.

10

ф 35 х 1 1/4"

бр.

2

ф 28 х 1 1/4"

бр.

2

ф 28 х 1"

бр.

2

ф 18 х 3/4"

бр.

2

ф 15 х 1/2"

м
м
м
м
м
м
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

12
36
96
222
660
90
2
2
6
12
32
76
220
31

бр.

6

ф 42

бр.

18

ф 35

бр.

47

ф 28

бр.

111

ф 22

ф 42 х 1,5 и L=3 м
ф 35 х 1 и L=3 м
ф 28 х 1 и L=3 м
ф 22 х 1 и L=3 м
ф 18 х 1 и L=3 м
ф 15 х 1 и L=3 м
ф 6 , на руло по 50 м
ф 12, на руло по 50 м
ф 42
ф 35
ф 28
ф 22
ф 18
ф 15

8

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Двойна скоба за медни
тръби
Двойна скоба за медни
тръби
Преход женски за медна
тръба
Преход женски за медна
тръба
Медно коляно
Медно коляно
Медно коляно
Медно коляно
Медно коляно
Медно коляно
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител
Меден тройник
намалител

бр.

329

ф 18

бр.

45

ф 15

бр.

199

ф 18 х 1/2"

бр.

43

ф 15 х 1/2"

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

28
37
39
58
412
35

на 90o ф 42
на 90o ф 35
на 90o ф 28
на 90o ф 22
на 90o ф 18
на 90o ф 15

бр.

11

ф 42 х ф 35 х ф 35

бр.

11

ф 35 х ф 18 х ф 28

бр.

5

ф 35 х ф 35 х ф 22

бр.

39

ф 22 х ф 18 х ф 18

бр.

21

ф 22 х ф 18 х ф 22

бр.

9

ф 35 х ф 28 х ф 28

бр.

5

ф 28 х ф 28 х ф 15

бр.

17

ф 28 х ф 18 х ф 22

бр.

5

ф 28 х ф 18 х ф 28

бр.

7

ф 28 х ф 18 х ф 18

бр.

5

ф 22 х ф 22 х ф 15

бр.

13

ф 18 х ф 18 х ф 15

бр.

5

ф 28 х ф 22 х ф 18

бр.

5

ф 18 х ф 15 х ф 15

бр.

3

ф 28 х ф 22 х ф 28

бр.

5

ф 28 х ф 28 х ф 15

бр.

5

ф 28 х ф 18 х ф 22

бр.

3

ф 35 х ф 18 х ф 35

бр.

3

ф 35 х ф 22 х ф 22
9

107

Меден тройник
намалител
Меден тройник
Меден тройник
Меден намалител
Меден намалител
Автоматични
обезвъздушители
Мек припой за запояване
на медни тръби
Флюс за мек припой
Флюс паста за заваряне
Припой сребърен

бр.

3

ф 22 х ф 18 х ф 15

бр.
бр.
бр.
бр.

47
7
5
7

бр.

28

ф 18
ф 15
ф 35 х ф18
ф 35 х ф 22
за щранговете ф 1/2", прав, Р=10 атм. и работна
температура до 110o С

бр.

24

ф 2 мм, 0,250 кг на ролка

бр.
бр.
бр.

8
2
2

117 Топлоизолация

м

72

118 Топлоизолация

м

72

119 Топлоизолация

м

72

120 Топлоизолация

м

78

121 Топлоизолация

м

84

122 Топлоизолация

м

24

123 Топлоизолация

м

12

124 Топлоизолация

м

6

125 Топлоизолация

м

6

в кутия 120 мл, 230o С
в кутия 115 мл
тип LEA-Ag25FN, обмазан, 1кг / кутия
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=9 мм по тръба ф 88,9 мм
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=9 мм по тръба ф 76,1 мм
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=9 мм по тръба ф 60 мм
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=9 мм по тръба ф 48 мм
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=9 мм по тръба ф 42,3 мм
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=9 мм по тръба ф 33,5 мм
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=9 мм по тръба ф 26,8 мм
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=9 мм по тръба ф 21,3 мм
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=9 мм по тръба ф 168 мм

бр.

50

на ролки - 3 х 50 х 15 м

бр.

23

1600-22/600 - конзоли, ръчен обезвъздушител

бр.

6

1600-22/500 - конзоли, ръчен обезвъздушител

бр.

8

1400-22/500 - конзоли, ръчен обезвъздушител

бр.

2

1400-22/600 - конзоли, ръчен обезвъздушител

бр.

3

1800-22/600 - конзоли, ръчен обезвъздушител

бр.

5

1800-22/500 - конзоли, ръчен обезвъздушител

бр.

33

2000-22/500 - конзоли, ръчен обезвъздушител

108
109
110
111
112
113
114
115
116

126
127
128
129
130
131
132
133

Самозалепваща лента за
микропореста изолация
Стоманен панелен
радиатор
Стоманен панелен
радиатор
Стоманен панелен
радиатор
Стоманен панелен
радиатор
Стоманен панелен
радиатор
Стоманен панелен
радиатор
Стоманен панелен
радиатор

134

Стоманен панелен
радиатор

бр.

5

2000-22/600 - конзоли, ръчен обезвъздушител

135

Стоманен панелен
радиатор

бр.

8

2200-22/500 - конзоли, ръчен обезвъздушител
10

136
137
138
139
140
141
142
143
144

Стоманен панелен
радиатор
Стоманен панелен
радиатор
Стоманен панелен
радиатор
Доставка на алуминиеви
глидери с височина 800 за 3 бр. радиатори
Монтажни комплекти за
алуминиеви радиатори
Алуминиева лира
Секретен ъглов вентил
Радиаторен ъглов вентил
Радиаторни конзоли за
ал. ребра

бр.

3

2200-22/600 - конзоли, ръчен обезвъздушител

бр.

1

1200-22/600 - конзоли, ръчен обезвъздушител

бр.

4

1200-22/500 - конзоли, ръчен обезвъздушител

бр.

39

Доставка на алуминиеви глидери с височина 800
- за 3 бр. радиатори

бр.

3

бр.
бр.
бр.

2
106
106

бр.

12

М 600/1670
ф 1/2" - за предварителна настройка KVS 1,9 м3/ч
ф 1/2"

145 Полипропиленова тръба

м

105

146 Полипропиленова тръба

м

12

147 Полипропиленова тръба

м

66

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

8
2
18
25
4
12
20
8

ф 63 PPR, PN20, с L=3 м, с вложка за топла вода,
работна температура от 0-90o С и линейно
разширение α=0,035 при Т=90o С
ф 40 PPR, PN20, с L=3 м, с вложка за топла вода,
работна температура от 0-90o С и линейно
разширение α=0,035 при Т=90o С
ф 32 PPR, PN20, с L=3 м, с вложка за топла вода,
работна температура от 0-90o С и линейно
разширение α=0,035 при Т=90o С
ф 63 PPR, PN20 , за топла вода
ф 40 PPR, PN20 , за топла вода
ф 32 PPR, PN20 , за топла вода
ф 63 PPR, PN20 , за топла вода
ф 40 PPR, PN20 , за топла вода
ф 32 PPR, PN20 , за топла вода
ф 63 / ф 2"
ф 32 / ф 1"

бр.

1

PPR Ф 63 / Ф 40

бр.

3

PPR Ф 40 / Ф 32

бр.

1

PPR Ф 63 / 32 / 63, PN20

бр.

1

PPR Ф 63 / 40 / 63, PN20

бр.

2

PPR Ф 40 / 32 / 40, PN20

бр.
бр.
бр.

35
4
22

164 Топлоизолация

м

105

165 Топлоизолация

м

12

166 Топлоизолация

м

66

PPR Ф 63
PPR Ф 40
PPR Ф 32
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=6 мм за тръба Ф 63 за топла вода
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=6 мм за тръба Ф 40 за топла вода
тръбна микропореста топлоизолация с дебелина
б=6 мм за тръба Ф 32 за топла вода

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Полипропиленови колена
Полипропиленови колена
Полипропиленови колена
Полипропиленови муфи
Полипропиленови муфи
Полипропиленови муфи
Преходи
Преходи
Полипропиленови
преходи
Полипропиленови
преходи
Полипропиленови
тройници
Полипропиленови
тройници
Полипропиленови
тройници
Скоби за тръба
Скоби за тръба
Скоби за тръба

11

Полипропиленови
холендри
Полипропиленови
168
тройници
Полипропиленови
169
нипели
167

бр.

5

PPR ф 1", PN20

бр.

5

PPR ф 1", PN20

бр.

5

PPR ф 1", PN20

ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Доставка във военно формирование 46690 - Пловдив
№

Наименование

Мяр- Колика чество

1 Ламарина черна

бр.

340

2 Ламарина поцинкована

бр.

120

3 Винкел

бр.

20

4 Винкел СОП

бр.

10

5 Винкел СОП

бр.

10

6 Греди

м3

8

Специфични изисквания
лист с размер: 1,5 х 1000 х 2000 мм, стомана
АСт3
лист с размер: 0,5 х 1000 х 2000 мм
студено огънат винкел със сечение 35 х 35 х 3 мм
и дължина 6 м
студено огънат винкел със сечение 40 х 40 х 4 мм
и дължина 6 м
студено огънат винкел със сечение 50 х 50 х 4 мм
и дължина 6 м
иглолистни, с размери: 200 мм х 200 мм х 4000
мм

СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Доставка във военно формирование 34750 - Карлово
№

Наименование

Мяр- Колика чество

1 Ламарина черна

бр.

200

2 Греди

м3

7

3 Талпи
4 Пирони
5 Пирони

кг
кг
кг

150
100
100

Специфични изисквания
лист с размер: 0,8 х 1000 х 2000 мм, стомана
АСт3
иглолистни, с размери: 150 мм х 100 мм х 4000
мм
иглолистни, с размери: 120 мм х 50 мм х 4000 мм
дължина 40 мм
дължина 60 мм

ЗАБЕЛЕЖКА:
- Всеки участник може да участва за една или няколко обособени
позиции.
- Възложителят си запазва правото да намали предварително обявените
количества до размера на осигурените финансови средства.
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IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. ТС Ж87.1406.12
2. Разфасовката на материалите да е съгласно посоченото в Таблица № 1 или
близка до нея, но общото количество на материала да е същото.
3. Продуктът да е доставен в опаковка на завода и да осигурява безопасно
транспортиране с всякакъв вид транспорт на неограничено разстояние.
4. Опаковката, маркировката и етикета на продукта да отговарят на
изискванията на действащите наредби за реда и начина на класифициране,
опаковане и етикиране на строителни материали.
5. Срок на годност от датата на производство на продукта – 12 месеца, но
изтичащ не по-рано от 31.07.2016 г.
6. Други специфични изисквания за продуктите са указани в Таблица № 1.
7. Допълнителни технически изисквания за
ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

Схема на прозорец по позиция № 1
800 мм

1600 мм

800 мм

1600 мм

13

Схема на прозорец по позиция № 2
725 мм

780 мм

790 мм

2350
мм

780 мм

725 мм

1450 мм

Схема на прозорец по позиция № 3
325 мм

1100 мм

325 мм

650 мм
14

650 мм

Схема на прозорец по позиция № 4

600 мм

2400 мм

1200 мм

Схема на врата по позиция № 5

900 мм
15

2000 мм

1000 мм

Схема на врата по позиция № 6

900 мм

ЗАБЕЛЕЖКА:
- Преди изпълнение на доставката, изпълнителят да извърши оглед на място
и уточни размерите на дограмата.
- Демонтажа на старата дограма и монтажа на новата е за сметка на
изпълнителя.
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V. ИЗИСКВАНИЯ
1. Изисквания към участниците
1.1. До участие в откритата процедура се допускат само участници, чиито
оферти отговарят на всички обявени от Възложителя условия и изисквания,
посочени в обявлението и/или документацията за участие.
1.2. Не може да участва в настоящата открита процедура за възлагане на
обществена поръчка участник:
- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 и чл. 55, ал. 7 от
ЗОП и чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от ЗОВСРБ;
- за когото са установени обстоятелства по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен при наличие на обстоятелства по чл. 4 от Закона;
1.3. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на
посочените обстоятелства в т. 1.2. от този раздел с декларация в съответствие с
правилата, предвидени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. При подписване на договора за
обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да
представи документи за удостоверяване липсата на тези обстоятелства
издадени от съответните компетентни органи съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП.
1.4. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички
настъпили промени в обстоятелствата по т. 1.2 от този раздел в 7-дневен срок
от настъпването им.
1.5. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице,
той трябва да отговаря на изискванията, описани в този раздел в държавата, в
която е установен.
1.6. Участникът в процедурата се задължава да декларира пълна
информация за предлаганите артикули, която да включва следното: произход
(производител), вид на стоката, година на производство, срок на годност, срок
на доставка (данните се попълват в Техническото предложение – по образец,
приложение № 11).
2. Условия и срок за подаване на офертите
2.1.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа
точно към обявените от възложителя условия.
2.2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка
има право да представи само една оферта за една, няколко или всички
обособени позиции от предмета на поръчката, но задължително офертата
да включва всички артикули включени в обособените позиции за които се
участва.
(1) Пликът с офертата съдържа отделни запечатани непрозрачни и
надписани плика, както следва:
а) плик № 1 с надпис „Документи за подбор" трябва да съдържа
документите и информацията по точки от т. 3.1 до т. 3.14 включително от
раздел V от настоящата документация;
б) плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката" трябва
да съдържа техническото предложение. Ако е приложимо - Декларация по чл.
33, ал.4 от ЗОП.
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в) плик № 3 с надпис „Предлагана цена" съдържа ценовото предложение
на участника, подписано от оторизирано лице съгласно търговската
регистрация на участника.
(2) Предлаганите цени се представят, съгласно образец, приложение
№ 13 към документацията за участие, за всяка обособена позиция в отделен
запечатан плик, обозначен с надпис „Предлагана цена за обособена позиция
„.......................... ", поставен в плика с офертата.
(3) Предлаганите единични цени за отделните артикули, предмет на
поръчката, да са в лева, до втория знак след десетичната запетая, без и с
включен ДДС и да включват всички транспортни разходи по доставката,
франко складовете на съответните военни формирования - крайни получатели,
а за ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ и демонтаж на старата дограма и
монтаж на новата.
(4) ) Когато участникът подава оферта за повече от една обособена
позиция, се представят отделни запечатани пликове № 2 и № 3 за всяка от
позициите, съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП.
2.3. Офертата се представя на хартиен носител в запечатан, непрозрачен
плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Върху плика с офертата трябва да е изписана следната информация:
ПОЛУЧАТЕЛ:
1606 София, бул. „Генерал Тотлебен" № 34, Командване на сухопътните
войски;
ПОДАТЕЛ:
името на участника, адрес за кореспонденция, телефон или GSM, по
възможност факс и електронен адрес, както и текста:
„ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ”.
Върху плика задължително се изписва за коя/и обособена/и позиция/и се
участва.
2.4. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език, без
поправки и/или изтривания.
2.5. Офертите трябва да се представят на адрес: 1606 София, бул.
„Генерал Тотлебен” № 34, Командване на Сухопътните войски. За контакти
тел. 02/ 92 23408.
При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер,
датата и часа на получаване и се издава входящ номер на преносителя.
2.6. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик
съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП.
2.7. Няма да се приемат за участие в процедурата и ще се връщат
незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
Тези обстоятелства ще се отбелязват във входящия регистър.
Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка
на съответния участник.
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3. Изискуеми документи, които да съдържа офертата
3.1. Оферта
за участие (образец, приложение № 1 към
документацията);
3.2. Представяне на участника, което включва:
а) посочване на 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 участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждане на процедурата (образец, приложение № 2 към документацията)
б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец, приложение № 3);
3.3. Копие на договора за обединение, ако участникът е обединение.
Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в
обединението, трябва да се представи и документ, подписан от лицата в
обединението, в който следва да е посочен представляващият обединението.
3.4. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата:
Гаранция за участие - заверено копие на документ за внесена гаранция
под формата на парична сума, преведена по банков път по сметката на
Сухопътни войски – военно формирование 22450, IBAN: BG18 UNCR 7000
3320 8565 35; BIC: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк” АД или оригинал
на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за
участие.
Размерите на гаранцията за участие за отделните обособени позиции, са
както следва:
- ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование
52590 – Ямбол – 170 лева
- ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование
52 590 – Ямбол - – 90 лева
- ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование
54 100 – Ямбол – 80 лева
- ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно
формирование 32990 – Пловдив – 450 лева
- ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование
46690 – Пловдив – 500 лева
- ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование
46690 – Пловдив – 150 лева
- СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Доставка във военно формирование
34750 – Карлово – 75 лева
Валидността на гаранцията е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата, определена за краен срок за получаване на офертите за участие в
процедурата.
3.5. (1) Възложителят, на основание чл. 61, ал. 1 от ЗОП, има право до
решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура
за възлагане на обществената поръчка, който обжалва решението за определяне
на изпълнител;
(2) Възложителят, на основание чл. 61, ал. 2 от ЗОП, има право да усвои
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гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участникът:
а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на
офертите;
б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи
договор за обществената поръчка.
(3) Когато участникът е представил банкова гаранция за участие в
процедурата, същият да представи нарочна декларация в офертата си, съгласно
която се задължава да удължава срока за валидност на банковата гаранция за
участие в случай, че е обжалвал решението на възложителя за избор на
изпълнител - до решаване на спора. Декларацията е свободен текст, поставя
се в плик № 1.
(4) Участник, който е представил документ за внесена парична сума като
гаранция за участие, да посочи банковата сметка /IBAN, банка и BIC/, по която
същата да бъде освободена.
3.6.
Доказателства
за
техническите
възможности
и/или
квалификацията на участниците за изпълнение на поръчката съгласно чл.
51, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на
поръчката (обособената позиция, за която се участва), изпълнени през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване
на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената
доставка.
Да има изпълнени поне две доставки за последните три години, които са
еднакви или сходни с предмета на поръчката, за които да се представят
удостоверения от предишни възложители с доказателство за извършени
доставки.
Удостоверенията да съдържат следната информация: възложител;
предмет на договора; място на изпълнение; стойност на договора; дата на
възлагане; крайна дата на изпълнение, подписани от лицето, което ги издава,
включително и данни за контакт - телефон, факс.
3.7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП (образец, приложение № 4 към
документацията).
3.8. Декларация за наличие или липса на подизпълнители (образец,
приложение № 5 от документацията), ако участникът предвижда участие на
подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за
всеки от тях се представят декларации по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, чл. 3,
т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици и декларация за
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При деклариране на
подизпълнители се представя и декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – за
съгласие от подизпълнителя да участва като такъв при изпълнение на
обществената поръчка (образец, приложение № 6 от документацията).
20

3.9. Декларация за приемане условията в проекта на договор –
представя се съгласно образец, приложение № 7.
3.10. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ) (образец, приложение № 8 от
документацията).
3.11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2
от ЗОВСРБ (образец, приложение № 9 към документацията).
3.12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (образец, приложение № 10 от документацията).
3.13. Срок на валидност на офертата (свободен текст).
3.14. Списък на документите и информацията, съдържащи се в
офертата, подписан от участника.
3.15. Техническо предложение (образец, приложение № 11 към
документацията) с посочен срок за изпълнение на поръчката, изготвено в
съответствие с изискванията на техническата спецификация и съответните
специфични изисквания, посочени в Таблица №1 от настоящата документация
за участие.
3.16. Ако е приложимо се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, в
която е посочено коя част от офертата има конфиденциален характер и се
изисква да не се разкрива от възложителя (образец, приложение № 12 към
документацията).
3.17. Ценово предложение - образец, приложение № 13 към
документацията.
За всяка обособена позиция ценовото предложени се представя в отделен
запечатан плик с надпис „Предлагана цена за ...................... обособена позиция”,
поставен в плика с офертата.
4.Срок на валидност на офертата.
4.1. Срокът на валидност на офертата е 90 (деветдесет) календарни дни
от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.
4.2. Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от
участие в процедурата.
4.3 При необходимост възложителят може да кани участниците да
удължат срока на валидност на офертите си. Участник, който след поканата и в
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си се
отстранява от участие.
5. Разяснения по документацията за участие
5.1. При постъпили писмени искания за разяснения по документацията
за участие, Възложителят ги предоставя по реда и условията на чл. 29 от ЗОП.
Запитванията се изпращат на адреса на Възложителя, 1606 гр. София, бул.
„Ген. Тотлебен" № 34, факс: 02/9223413, e-mail: dop_sv@abv.bg, в срок до 7
(седем) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.
5.2. Възложителят публикува разясненията в профила на купувача в 4дневен срок от получаване на искането. При посочен от участникът електронен
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адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в
профила на купувача.
5.3. Когато от публикуване на разясненията от възложителя до крайния
срок за получаване на офертите остават по-малко от три дни, възложителят ще
удължи срока за получаване на оферти.
5.4. В случая по т. 5.3 решението за промяна ще се публикува в профила
на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на
обществените поръчки, но не по-малко от три дни преди крайния срок за
подаване на офертите.
6. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
6.1 Назначаването на комисията за провеждане на открита процедура се
извършва по реда и при условията чл. 34, ал. 1 и 2 и чл. 35 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП).
6.2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от
комисията по реда на чл. 68-72 от ЗОП.
6.3. Офертите ще бъдат отворени в часа и деня, посочени в обявлението,
в сградата на Министерство на отбраната на адрес 1606 София, бул. „Ген.
Тотлебен” № 34, от комисия, назначена от Възложителя.
6.4. При действията на комисията по чл. 68, ал. 3-5 и чл. 69, ал. 3 от ЗОП
могат да присъстват лица съгласно чл. 68, ал. 3, при спазване на установения
режим за достъп в сградата. В тази връзка е необходимо лицата желаещи да
присъстват да изпратят на факс 029223413 или на e-mail: dop_sv@abv.bg,
следната информация: име, презиме и фамилия, ЕГН, длъжност, месторабота и
предмета на поръчката на която желаете да присъствате. Информацията да
бъде изпратена до 12:00 часа на предходния работен ден.
6.5. Комисията по оценка на офертите, в процеса на своята работа, няма
да допуска до разглеждане на ценовата оферта (плик № 3) на участник:
- който не е представил някои от необходимите документи или
информация по чл. 56 от ЗОП;
- при когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и чл.
327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ;
- при когото са налице обстоятелства 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, освен при наличие на обстоятелства по чл.
4 от Закона;
- който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на възложителя;
- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на
чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
- Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
оферти комисията ще обяви чрез съобщение в електронната страница на
Сухопътните
войски
в
профила
на
купувача
( http://landforce.mod.bg/Obshtestveni_porachki.html/ ) датата, часа и мястото на
отварянето. Съобщението ще бъде изпратено и по факс на телефонните
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номера, посочени в офертите на участниците.
6.6. Оценяването на офертите се извършва по критерия „най-ниска
предложена цена”.
На оценяване подлежат само технически и ценови оферти на участници,
които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на
предварително обявените от Възложителя условия за допустимост.
6.7. Оценяването е по всяка от обособените позиции. На първо място се
класира участникът предложил най - ниска обща стойност за всички артикули
от конкретната обособена позиция с включен ДДС.
7. Определяне на Изпълнители на отделните обособени позиции и
сключване на договори.
7.1. Обявяването на класираните участници, определянето на
участниците, класирани на първо място за изпълнители на отделните
обособени позиции и сключването на договор с тях, се извършва по реда на чл.
73 и чл. 74 от ЗОП.
При отказване на участник да сключи договор за изпълнение за
обособената позиция, закоято е класиран на първо място, Възложителят може
с решение да определи за Изпълнител втория класиран участник за
съответната обособена позиция или да прекрати процедурата с мотивирано
решение.
7.2. Договорът за възлагане на обществена поръчка се сключва с
участника, класиран на първо място и определен за изпълнител на отделна
обособена позиция в резултат на проведената открита процедура.
7.3. Договорът задължително съответства на приложения в
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на
участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
7.4. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на
решението за определяне на изпълнител или определението, с което е
допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането
на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител (чл. 41, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП).
7.5. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди
изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите
участници за решението за определяне на изпълнител, когато определеният за
изпълнител е единственият заинтересован участник.
7.6. Договор за обществена поръчка не се сключва с участника,
определен за изпълнител, който при подписването на договора:
а) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;
б) не представи определената гаранция за изпълнение на договора.
7.7. Необходими документи при подписване на договора:
а) свидетелство за съдимост на управителя (управителите) на
дружеството - оригинал;
б) удостоверение, съдържащо информация за производство по обявяване
в несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;
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в) удостоверение, съдържащо информация за производство по
ликвидация - оригинал или нотариално заверено копие;
г) удостоверение от Национална агенция за приходите (НАП) за липса на
задължения към данъчни осигурителни, държавни вземания и др.
д) удостоверение, съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за местните данъци и
такси;
е) гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5% от стойността на
договора без ДДС, представена в един от следните варианти:
- банкова гаранция – безусловна и неотменима в полза на Възложителя;
- парична сума, преведена по сметката на Сухопътни войски – военно
формирование 22450, IBAN: BG18 UNCR 7000 3320 8565 35; BIC: UNCRBGSF,
банка „Уникредит Булбанк” АД.
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията
за изпълнение. Гаранцията е валидна за целия срок на изпълнение на договора
плюс 30 (тридесет) календарни дни след изтичането му. Текстът на банковата
гаранция задължително се съгласува предварително с представител на
възложителя. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се
урежда в договора между страните.
8. Общи изисквания за доставка на изделията
8.1. Участникът определен за изпълнител на обособената позиция, за
която участва, да бъде в състояние да достави обявените видове и количества
изделия, отговарящи на изискванията посочени в документацията, в
определените срокове и до мястото на крайните получатели. Приемането на
артикулите в складовете на крайните получатели ще се извършва от
представители на възложителя от военните формирования. Транспортът и
разтоварването са за сметка на изпълнителя, а за ВТОРА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ и демонтажа на старата дограма и монтажа на новата.
8.2. Съпроводителни документи при доставка в склада на военните
формирования – крайните получатели:
- Копие от договора за обществена поръчка (при първа доставка).
- Фактура (копие).
9. Условия и начин на плащане:
По банков път - в срок до 30 (тридесет) календарни дни след
извършване на доставката и представяне на следните документи:
а) фактура (оригинал) - надлежно оформена, съгласно изискванията на
чл. 114 от ЗДДС и подписана от получателят на стоката;
б) складова разписка (оригинал) или акт за дълготрайни активи;
в) протокол за приемане/предаване на материални средства (оригинал),
подписан между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и крайния получател на изделията (военно
формирование).
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VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ. 14, АЛ. 3 ОТ ЗОП
с предмет:

„Доставка на строителни материали"
ДО КОМАНДВАНЕ НА
СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
ОТ: _____________________________________________________________________
(наименование на участника)

с адрес /юридически и кореспондентски, ако е различен/:
гр. __________________ , ул. _________________________, № ____ ;
тел.: ________________ , факс: _______________ , e-mail: _______________ ;
моб. тел.: ___________________ ;
ЕИК: ________________________

Разплащателна сметка:
BIC: ___________________________ ;
IBAN: __________________________ ;
банка: _____________________________ ;
град/клон/офис: _____________________ .

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Представям Ви нашата Оферта за участие в откритата от Вас обществена
поръчка с предмет: _____________________________________________ .
(наименование на предмета на поръчката)

Декларирам, че съм запознат с условията и указанията за участие в
обявената от Вас обществена поръчка. Приемам без възражения да изпълня
общественатапоръчка съгласно всички условия и изисквания на Възложителя.
С подаване на настоящата оферта, направените от мен предложения и
поети ангажименти са валидни за срок от _________ календарни дни,
считано от крайния срок за подаване на офертата.
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Запознат съм и приемам условията на проекта на договор. Ако бъда
определен за изпълнител на обособената/-ите позиция/-и, за която/-ито
участвам, ще сключа договор в законоустановения срок.
Съгласен съм с начина на плащане в съответствие с изискванията на
Възложителя.
Приемам изискването на Възложителя местата за извършване на
доставките да бъдат, както следва:
- Доставка във военно формирование 52590 - Ямбол за ПЪРВА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
- Доставка във военно формирование 52590 – Ямбол за ВТОРА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
- Доставка във военно формирование 54100 – Ямбол за ТРЕТА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
- Доставка във военно формирование 32990 – Пловдив за ЧЕТВЪРТА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
- Доставка във военно формирование 46690 – Пловдив за ПЕТА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
- Доставка във военно формирование 46690 – Пловдив за ШЕСТА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
- Доставка във военно формирование 34750 – Карлово за СЕДМА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагам документите,
посочени в приложения списък.
Лице, упълномощено да подпише предложението за и от името на
участника: _________________________________________________

(изписва се името, фамилията и длъжността на участника или лицето с представителна власт по закон.
При упълномощаване, задължително в заявлението се представя нотариално заверено пълномощно за
лицето, на което е възложено да подготви офертата за участие от името на участника).

Краен срок за подаване на офертите:
до 16:00 часа на 01.10.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника:
____________________________________________________________________
Представляван от:__________________________________________________________
(Изпълнителен директор, управител, трите имена)

Лични данни - ЕГН

_____________________________________________________

2. Седалище и адрес на управление:
_______________________________________________________________________________________
(пощенски код, град/село, община, квартал, улица .№/бл., ап.)

БУЛС ТАТ/ЕИК:__________________________________________________
телефон:___________________________________________
факс:_____________________________, e-mail:_______________________________

3. Лице за контакти:_________________________________________________
Длъжност:_________________________________________________________________
телефон/факс, GSM: ______________________________________________________

4. Обслужваща банка, клон:
_________________________________________________; BIC:__________________
5. IBAN, по който ще бъде възстановена гаранцията за участие и за изпълнение:
___________________________________________________________________________

6. Титуляр на сметката:
___________________________________________________________________________

Дата:.............................

Подпис:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
за удостоверяване на липсата нa обстоятелствата
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/подписаната: .......................................................................................................................,
/собствено, бащино, фамилно име/

ЕГН .................................................. , притежаващ/а лична карта №........................................................,
издадена на .................................................... от МВР - гр .........................................................................,
/дата на издаване/

/място на издаване/

адрес: .............................................................................................................................................................
/постоянен адрес/

Представляващ/а .........................................................................................................................................,
/наименование/

в качеството си на ........................................................................................................................................
/длъжност/

седалище ......................................................................................................................................................,
адрес на управление:...................................................................................................................................,
тел./факс: ........................................... , ЕИК: ....................................................
Във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Доставка на строителни материали",

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. По чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП
- Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран 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. По чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП (само за участник - юридическо лице)
- Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. По чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП (само за участник - юридическо лице)
- Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в
подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. По чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП
- Нямам/Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към
държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на
вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която
участникът е установен.
5. По чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП
- Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
6. По чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП

- Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
7. 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,
посочени в настоящата декларация, служебно на възложителя:
..........................................................................................................................................................
................................................................................/посочват се от декларатора, когато е приложимо/.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в
седемдневен срок от настъпването им.
Дата: ................................

ДЕКЛАРАТОР: .......................................
(подпис и печат)

ПОЯСНЕНИЯ:
Декларацията се попълва от физическото лице - участник или от всяко едно от лицата
по чл.47, ал.4 от ЗОП, в случаите когато участникът е юридическо лице.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд
език се представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя
за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.
В случай, че участникът/подизпълнителят има задължения по смисъла на чл.162, ал.2,
т.1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията, в декларацията следва да се посочат: влезлия в сила акт за
установяване на задължението, размера на задължението, акта на компетентния орган,
допуснал разсрочването или отсрочването.
Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице е необходимо за
обстоятелствата в точка 1 да се декларира, дали в държавата, в която е установен
участникът, по отношение на лицата, за които се прилагат изискванията, посочени в
разпоредбата чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, са осъществени посочените състави на престъпления в
съответствие с конкретния национален наказателен закон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Подписаният/подписаната: .......................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН .................................................. , притежаващ/а лична карта № .......................................................,
издадена на ..................................................... от МВР - гр ........................................................................,
(дата на издаване)

(място на издаване)

адрес: ............................................................................................................................................................
(постоянен адрес)

Представляващ/а.........................................................................................................................................,
(наименование)

в качеството си на........................................................................................................................................
(длъжност)

седалище......................................................................................................................................................,
адрес на управление: ..................................................................................................................................,
тел./факс: ........................................... , ЕИК: ....................................................
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на строителни
материали",

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен Участник .....................................................................................
(изписва се името/наименованието на участника)

не е свързано лице или свързано предприятие* с друг участник в горепосочената
процедура по възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните погоре обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата:.................................

ДЕКЛАРАТОР:
/ подпис и печат/

* Дефиниции:
Съгласно §1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „ Свързани лица "
са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на
глас в дружеството.
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице,
което упражнява правата на държавата, съответно на общината н това дружество.
Съгласно §1, т. 24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „ Свързано
предприятие" е предприятие:
а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или
в) което може да доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или т. 6, или
г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращо влияние на друго предприятие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА И ДЕЛА НА ТЯХНОТО УЧАСТИЕ

Долуподписаният/та _____________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН _________________ , притежаващ/а лична карта ____________________
издадена на ______________________, от МВР гр. ______________________
адрес: ________________________________________________________________
(постоянен адрес по регистрация на дружеството)

В качеството си на ______________________________________________________
(изпълнителен директор, управител, председател)

на ______________________________________, вписано в търговския регистър на
(наименование на участника)

Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № _______________
Със седалище ________________________ и адрес на управление _______________
_______________________________________________________________________

тел.: ______________, факс: _______________, е-mail: _____________@_______
БУЛСТАТ ________________ – участник/ подизпълнител в процедура ________
(вярното се подчертава)

_____________________________________________________________________
(наименование на процедурата)

За определяне на изпълнител с предмет __________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование на предмета)

обявена чрез публикуване на обявление в Агенцията за обществени поръчки
ДЕКЛАРИРАМ, че
При изпълнението на поръчката няма да ползвам подизпълнители.
или
При изпълнението на поръчката ще ползвам следните подизпълнители:
Подизпълнител .......................................................................
избройте имената и адресите на подизпълнителите
които ще изпълнява (посочете видовете дейности)

Видове дейности,
Дял в проценти (%) от общата стойност на обекта на поръчка, който ___________
ще бъде изпълнен от подизпълнителя.
Във връзка с това към настоящата оферта прилагаме писмено съгласие
(декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни данни.
_____________________
(място на деклариране)
_____________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 55, ал. 5 от ЗОП
(попълва се от подизпълнител)

Долуподписаният/ата: ________________________________________________,
(име, презиме, фамилия )

притежаващ/а лична карта № ______________, издадена на ___________ от МВР –
(дата на издаване)

гр. _________________ , адрес ___________________________________________
(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството ми на ______________, в _____________________________________,
(длъжност)

(наименование на дружеството, физическо лице-ЕТ)

със седалище_________________________________________________________,
адрес на управление: ___________________________________________________,
тел./факс _______________, вписано в търговския регистър при _______________
съд по ф.д. №. ___________ /_________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ___________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен юридическо лице/ЕТ е съгласно и фигурира като
подизпълнител в офертата на ________________________________________
(име на участника)

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

____________________
(място на деклариране)

___________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ____________________
(подпис и печат)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договор

От ___________________________________________________ с ЕГН ________________
с постоянен адрес в гр. _____________________ , настоящ адрес в гр. ______________
община ______________________ , ул. _____________________________________ с лична карта
№ _______________ , издадена на ________________ от ___________________________________ ,
управител

(член

на

управителния

съвет,

член

_____________________________________________ (посочва

на

Съвета
се

на

директорите)

длъжността)

на

_______________________ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Съгласието си и приемам условията в проекта на договора, който е неразделна част от
документацията за участие в процедурата.

____________

Декларатор: ____________

(място на деклариране)

_________________
(дата на деклариране)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 327, ал. 1 от ЗОВСРБ
Долуподписаният/ата: __________________________________________________________
(име, презиме, фамилия )

ЕГН _________________ адрес:

___________________________________________
(постоянен адрес)

гражданство _______________ , притежаващ/а лична карта № _________________ , издадена на
________________ от МВР - гр. ____________________, адрес ______________________________в,
(дата на издаване)

(място на издаване)

(постоянен адрес)

качеството ми на ___________________, в _________________________________________
(длъжност)

(юридическо лице, физическо лице-ЕТ)

със седалище________________________________________________________________________ ,
адрес на управление: _________________________________________________________________ ,
тел./факс _________________, вписано в търговския регистър при _______________________ съд
по ф.д. №. ____________ / ____________ г., БУЛСТАТ / ЕИК ______________________________
1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо лице/едноличен
търговец, в размер _______________________________________________ има следния произход:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Декларирам, че действителен собственик на капитала на горепосоченото юридическо
лице/едноличен търговец са следните лица:
2.1. ___________________________________________________ ЕГН/ЕИК ____________
(име, презиме, фамилия / фирма)

Постоянен адрес _______________________________________________________________
Седалище и адрес на управление ________________________________________________
Гражданство ______________________ Документ за самоличност _____________________
2.2. ___________________________________________________

ЕГН/ЕИК ____________

(име, презиме, фамилия / фирма)

Постоянен адрес _______________________________________________________________
Седалище и адрес на управление ________________________________________________
Гражданство ______________________ Документ за самоличност _____________________
и други
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
_____________________
(място на деклариране)
_____________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ
(попълва се от участник/подизпълнител)
Долуподписаният/ата: ______________________________________________________________ ,
(име, презиме, фамилия )
притежаващ/а лична карта № _______________ , издадена на _____________________ от МВР (дата на издаване)
гр. __________________ , адрес ________________________________________________________
(място на издаване)
(постоянен адрес)
в качеството ми на _______________ , в _______________________________________________ ,
(длъжност)
(юридическо лице, физическо лице-ЕТ)
със седалище______________________________________________________________________ ,
адрес на управление: _______________________________________________________________ ,
тел./факс _______________ , вписано в търговския регистър при _______________________ съд
по ф.д. №. ___________ / _________ г., БУЛСТАТ / ЕИК _________________________

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице обстоятелствата по
чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.

_____________________
(място на деклариране)
_____________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.3. т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици
(„ЗИФОДРЮПДРСЛДС”)
Долуподписаният/ата:__________________________________________________,
(име, презиме, фамилия)

притежаващ/а лична карта № ________________, издадена на ____________________
(дата на издаване)

от МВР – гр. ________________, адрес: ______________________________________,
(място на издаване)

(постоянен адрес)

в качеството си на __________________, в______________________________________
(длъжност)

(наименование на юридическото лице, физическо лице – ЕТ)

Със седалище ________________и адрес на управление: _________________________,
тел./факс: _________, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с
ЕИК/БУЛСТАТ ______________ - кандидат /участник/ подизпълнител в процедура
/ ненужното се зачертава/

за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет _________________________
_________________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
/ненужното се зачертава/

по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим
е _____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

2. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби
/ненужното се зачертава/

на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикцията с преференциален
данъчен режим.
3. Попада в изключението на чл. 4, т. ___ от ЗИФОДРЮПДРС.
/ попълва се, ако дружеството е регистрирано с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим/

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал.
2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

____________
(място на деклариране)

_________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ____________
(подпис и печат)

/______________________/
(име и фамилия)

Забележка:
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители. Когато кандидатът или участникът е
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в
обединението.
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват
кандидата или участника/подизпълнителя документ за регистрация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката с предмет
„Доставка на строителни материали”

ОТ _____________________________________________________
(наименование на участника)

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение
на обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя.
Предлаганите работни и функционални характеристики на видовете
материали ще са съгласно Техническата спецификация и изискванията от
документацията за участие;
Доставените строителни материали ще са в заводска опаковка с
характеристики съгласно Техническата спецификация и изискванията от
документацията за участие.
Изделията ще са съпроводени с инструкция за експлоатация (където е
необходимо).
Контролът на качеството и управлението на рекламациите ще се извършва
от комисия, назначена от заявителя.
Обособените позиции за които бъдем определени за изпълнител ще бъдат
доставени по места за доставка посочени в Таблица №1 от документацията.
Срок на годност .........................................................
Срок за изпълнение на поръчката ................ дни от сключване на договор.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка,
ние сме съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на
задълженията по договора в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.
________________
(дата)

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4
от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата _____________________________________, ЕГН _____________,
лична карта № ____________, издадена на ___________ от ___________________,
в качеството си на ___________________ на ________________________________,
(управител, прокурист и др.)

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на участника)

____________________, участник в обществена поръчка с

предмет _____________________________________________________________
(посочете наименованието на поръчката)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се
конкретна част/части от офертата) от офертата ни, да се счита за
конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното
се подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от
възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

____________________
(място на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис)

___________________
(дата на деклариране)

Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от
офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при
наличие на основания за това.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обществена поръчка с предмет
„Доставка на строителни материали”

ОТ _____________________________________________________
(наименование на участника)

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:
За ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№

Наименование

мярка

Колич
ество

Единична цена
/в лева /
без ДДС
с ДДС

Стойност
без ДДС

1
2
3
4
.....

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.

________________
(дата)

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)

За ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№

Наименование

мярка

Колич
ество

Единична цена
/в лева /
без ДДС
с ДДС

Стойност
без ДДС

1
2
3
39

4
.....

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.

________________
(дата)

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)

За ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№

Наименование

мярка

Колич
ество

Единична цена
/в лева /
без ДДС
с ДДС

Стойност
без ДДС

1
2
3
4
.....

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ..........................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.

________________
(дата)

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)

За ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№

Наименование

мярка

Колич
ество

Единична цена
/в лева /
без ДДС
с ДДС

Стойност
без ДДС

1
2
3
4
.....
40

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.

________________
(дата)

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)

За ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№

Наименование

мярка

Колич
ество

Единична цена
/в лева /
без ДДС
с ДДС

Стойност
без ДДС

1
2
3
4
.....

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ............................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.

________________
(дата)

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)

За ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№

Наименование

мярка

Колич
ество

Единична цена
/в лева /
без ДДС
с ДДС

Стойност
без ДДС

1
2
3
4
.....

Обща стойност без ДДС
41

20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ШЕСТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.

________________
(дата)

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)

За СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№

Наименование

мярка

Колич
ество

Единична цена
/в лева /
без ДДС
с ДДС

Стойност
без ДДС

1
2
3
4
.....

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за СЕДМА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е ........................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.

________________
(дата)

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)

Забележка:
- Оферта може да се направи само за една обособена позиция или за няколко. Класирането на
офертите ще се извърши за всяка обособена позиция по общата стойност на обособената
позиция.
- Офертата трябва да обхваща всички позиции в обособената позиция за която се участва.
- Всеки участник може да подаде само една оферта.
- Възложителят си запазва правото да намали предварително обявените количества за отделните
позиции от предмета на поръчката, до размера на осигурените финансови средства.
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КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
1606, София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34
П Р О Е К Т!
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ ___________/_____________

Днес, ..........2015 г ., в гр. София, между:
1. СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450, ЕИК 129010171,
със седалище и адрес на управление 1606 София, област София, община София,
район „Красно село”, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, представлявано от генералмайор Андрей Илиев Боцев, в качеството си на Командир на Сухопътните войски,
наричан в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна,
и
2. „............” .........., ЕИК .............., със седалище и адрес на управление ............
............, област ................., община ................, ж. к. „...........”, ул. .........., представлявано
от ...................., в качеството си на ..........., определено за изпълнител, след
проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален №
................. на поръчката в Регистъра на обществените поръчки, наричан в настоящия
договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна,
На основание чл. 41 във връзка с чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП), в резултат от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, за
доставка, с предмет: „Строителни материали”,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА, НАРИЧАН ПО – ДОЛУ ЗА
КРАТКОСТ „ДОГОВОРА”, ПО – СИЛАТА НА КОЙТО СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА
С Л Е Д Н О Т О:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава
да изпълни обществена поръчка за доставка с предмет: „Строителни материали”, по
номенклатури, технически характеристики и количества, в съответствие с Техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение 1), и съгласно Ценовото предложение
(Приложение 2) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за ...............Обособена позиция, съставляващи
неразделна част от настоящия Договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставката със собствен транспорт и за
своя сметка по обособени позиции .......................... до:
Военно формирование 52 590 – Ямбол, находящо се в гр. ..........., ул. „ген.
.............” № ....;
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Военно формирование 54 100 – Ямбол, находящо се в гр. ..........., ул. „ген.
.............” № ....;
Военно формирование 32 990 – Пловдив, находящо се в гр. ..........., ул. „ген.
.............” № ....;
Военно формирование 46 690 – Пловдив, находящо се в гр. ..........., ул. „ген.
.............” № ....;
Военно формирование 34 750 – Карлово, находящо се в гр. Карлово, ул. „ген.
Карцов” № 61;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за Втора обособена позиция да извърши за
собствена сметка монтажните работи.
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Цената за изпълнение на предмета на Договора, регламентиран в чл.1
е в размер на ............... (................) лева, с включен ДДС, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Посочените цени включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число и
транспорта до мястото на доставката.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси допълнителни плащания поради
неправилно разбиране на условията на работата или непредоставена пълна и точна
информация в документацията му за участие в обществената поръчка или в случай, че
не е предвидил възникване на обстоятелства, които водят до оскъпяване на работата
му.
(4) Плащането ще се извърши, чрез Военно формирование ............., след
извършване на доставката, предмет на настоящия Договор, в срок до 30 (тридесет)
календарни дни по банков път в български левове, с платежно нареждане, по
следната банкова сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC:
IBAN:
БАНКА:
Титуляр на сметката:
(5) Плащането по предходната алинея ще се извърши, след надлежно представяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи:
1. Оригинал на издадена фактура, която трябва да съдържа подробен опис на
доставката, предмет на Договора.
Данните на Военно формирование.................. за издаване на фактурата са следните:
БУЛСТАТ
МОЛ:
2. Двустранно подписан Приемо – предавателен протокол за доставеното
строително имущество и материали във Военно формирование ...........................
(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени номера на банковата сметка посочена
в чл. 4, ал. 4, същият следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 – дневен срок за
това обстоятелство.
Чл. 2а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 3 (Три) дневен срок от подписване
на Договора да представи гаранция за добро изпълнение на Договора в размер на 5 %
(пет процента) от стойността му, без включен ДДС, под формата на парична сума по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БАНКА: „Уникредит Булбанк” АД
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BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 18 UNCR 7000 3320 8565 35

или под формата на неотменима и безусловна банкова гаранция издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията за добро изпълнение е със срок не по – малък от 30 (Тридесет)
дни, след окончателно изпълнение на дейностите предмет на настоящия Договор и
надлежно оформени документи, съгласно чл. 5.
(3) Гаранцията за добро изпълнение на Договора ще бъде използвана от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като обезпечение за точното и своевременно изпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи
от гаранцията дължимите неустойки по повод неизпълнение на задължения по
Договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение на Договора в
30 (Тридесет) дневен срок, след окончателното приключване на Договора, след
уреждане на всички финансови претенции между страните, без да се дължат лихви на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на писмено искане за освобождаване на
гаранцията, в което задължително се посочва регистрационният номер на Договора.

ІII. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ДОСТАВКА
Чл. 3. (1) Срокът на доставката на строителното имущество и материали,
предмет на настоящия Договор е не по – късно от 30 (тридесет) дни от подписването
му между страните.
(2) Приемането на изпълнението на доставката се извършва, чрез подписване на
двустранен Приемо – предавателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от техни представители.
Чл. 4. Срокът на действие на настоящия Договор е не по-кратък от срока по чл.
3, ал. 1, освен в случаите на предсрочно прекратяване или разваляне, като договорът
има действие до приключването на всички отношения между страните, вкл. в случай на
спор, претенции за неустойки, лихви и др.
Чл. 5. Срокът за рекламации по настоящия Договор е, както следва – за явни
външни дефекти или други недостатъци - при приемане на доставката, а за скрити
дефекти или други недостатъци в 7 (седем) дневен срок, след получаване на
доставката.
Чл. 6. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи обстоятелства, които са довели
или има реална опасност да доведат до забава на срок по чл. 3 същия е длъжен
своевременно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, като потвърждава
за това обстоятелство писмено или с двустранен констативен протокол.
Чл. 7. Мястото на доставката е Военно формирование ............, находящо се в гр.
..............., ул. „..............” № .......
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, строителното имущество и
материали, предмет на този Договор точно и с грижата на добър търговец, да се
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съобразява с инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, както и да
пази добросъвестно неговите интереси.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при доставяне на строителното имущество и
материали да предостави за тях Сертификати за произход и качество, с копия за
Възложителя, както и продуктите да бъдат доставени в опаковка на завода
производител. Опаковката, маркировката и етикета на строителните материали да
отговарят на изискванията на действащите Наредби за реда и начина на
класифициране, опаковане и етикиране на строителни имущества и материали.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на доставката в срока по чл.
3, ал. 1 и при липсата на явни недостатъци да предаде изпълнението като определи
свой представител за подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава доставените от него строително имущество и
материали да имат срок на годност от датата на доставката 12 месеца, но изтичащ не
по – рано от 31.07.2016 г.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля изцяло или част от своите
права или задължения произтичащи от настоящия Договор на трети лица.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи цената за изпълнение по начина и при условията регламентирани в
раздел II от този Договор;
2. на съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на доставката по
чл.1 и предмет на Договора.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя документи и
информация на трети лица, относно изпълнението на поръчката, както и да не
използва информация, станала му известна при и/или по повод изпълнение на
задълженията му по настоящия Договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на доставката в
срока по чл. 3, ал. 1 и при липсата на явни недостатъци да приеме изпълнението като
определи свой представител за подписване на всички документи.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати съответната цена за извършване
на доставката по реда на раздел II от този Договор.
(3) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при необходимост да
оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за изпълнение предмета на този Договор.
Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи качествено и пълно изпълнение, съответстващо на техническите
характеристики, определени в техническата спецификация и съобразно техническото
предложение към офертата за участие в обществената поръчка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да прави проверки и осъществява текущ контрол по изпълнението на
Договора, без това да води до съществено затруднение на работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при доставката на
строителните материали в случай на несъответствия с технически характеристики при
наличие на явни недостатъци;
4. да иска отстраняване на нередностите по т. 3 в сроковете, определени в чл. 5;
5. да получи съответната документация, придружаваща строителното имущество
и материали, в т.ч. сертификати за произход и качество.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител се задължава да не
разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
информация, имаща характер на търговска тайна, в случай, че е изрично упомената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в представената от него оферта.
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VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
И ПРИ ЛОШО ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 15. (1) При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият дължи неустойка за неизпълнение в размер на 3 % от общата стойност на
договора, без включен ДДС.
(2) За други случаи на неизпълнение на задължение по настоящия договор
неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5% на ден върху стойността на
неизпълненото в срок задължение, но не повече от 10 % от стойността на
неизпълнението.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изплати всяка неустойка в срок до 5 (пет)
работни дни от получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нейното
налагане.
Чл. 16. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ забави доставката на строителното
имущество и материали с повече от 3 (три) дни след крайния срок регламентиран в чл.
3, ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да развали едностранно договора. При настъпване на
това обстоятелство ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка за забава в размер на 0.5 % от
стойността на настоящия Договор за всеки ден забава. Развалянето има действие от
деня, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е изпратил писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16а. При прекратяване на договора по реда на чл. 19, ал. 3 от същия,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 2% на ден, от стойността на договора. В
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да задържи и гаранцията за добро изпълнение
на договора.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 17. Приемането на доставените материални средства, предмет на този
Договор се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
лица, както следва:
- от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ......................... тел. ...........
- от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ................... тел. ............................
Чл. 18. Приемането на доставените материални средства, предмет на този
Договор се удостоверява с подписване от лицата по чл. 17 на двустранен протокол/акт
или на друг документ. В случай, че доставените строително имущество и материали не
съответстват напълно на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицата оторизирани да ги
приемат – представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, могат да се откажат от доставката и да
не ги приемат, тогава отговорността остава у ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІII. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Договорът се прекратява с неговото изпълнение.
(2) Договорът може да бъде предсрочно прекратен в следните случаи:
1. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП;
2. едностранно от изправната страна при неизпълнение на договорни
задължения от неизправната страна, продължило 7 (седем) или повече дни;
3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
4. при обективна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила);
5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на
обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да
предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
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6. При неизпълнение на задълженията по Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
със 7 (седем) дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на договора в пет
дневен срок от датата на неговото подписване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
едностранно да прекрати договора с писмено уведомление и без даване на
предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за
вреди и пропуснати ползи в по-голям размер по общия ред и/или да задържи
гаранцията за добро изпълнение.
Чл. 20. (1) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с българското
законодателство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва Договор за продължаване на договора с
правоприемника. Договорът за продължаване на настоящия договор се сключва само с
правоприемник за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от
Закона за обществените поръчки, посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обстоятелства по чл.
47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и изискванията относно критериите за
подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в настоящия
договор. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се
прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител – правоприемник.
(2) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако правоприемника не отговаря на
условията на предходната алинея, изр. Второ, настоящият Договор се прекратява по
право, като изпълнителят, съответно правоприемника дължи обезщетение по общия
исков ред.
Чл. 21. Настоящият договор ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи,
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим. В този случай не се дължи заплащане на извършените доставки, а
получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната
лихва.
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да откаже да заплати
цената на доставените строително имущество и материали в момента на приемането
им, ако са налице съществени отклонения или недостатъци, които ги правят негодни за
ползване и/или при условията на чл. 16 от настоящия Договор.

IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 23. (1) Страните по настоящия договор не си дължат обезщетение за
понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима
сила.
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е
била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се
позовава на същата за това неизпълнение.
(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора.
(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от
това вреди.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
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(6) Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност
или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или
служители.
Х. СПОРОВЕ
Чл. 24. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия
между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се
оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.
Чл. 25. В случай на не постигане на договореност по чл. 24 всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени
от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални
закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХI. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 26. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от
упълномощените представители на съответната страна.
(2) За дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис
от страна на надлежно упълномощено лице;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
3. датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.
(3) Актуални адреси за кореспонденция между страните са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1606 София, Област София, община Столична, район „Красно село”, бул. „Генерал
Тотлебен” № 34, тел: 02/9223408, E – mail: dop_sv@abv.bg;
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
....................................................
(4) При промяна на данните по ал. 3 съответната страна е длъжна да уведоми
другата в 3-дневен срок от промяната.
ХІI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 27. (1) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка
информация, която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена
във връзка с подготовката или изпълнението му. Страните ще положат максимални
усилия да предотвратят разкриването и неупълномощеното разпространение или
употреба на тази Конфиденциална информация, които усилия няма да са по-малко от
тези, полагани от всяка от страните за защита на своята собствена конфиденциална
информация.
(2) С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се
изисква за целите на изпълнението на настоящия договор, Конфиденциалната
информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от
другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
Чл. 28. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и
задълженията, произтичащи от този договор.
49

(2) За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото
българско законодателство.
(3) Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с
Допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни
или техни упълномощени представители, в съответствие със Закона за обществените
поръчки.
(4) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 29. С подписването на настоящия договор страните декларират, че са
съгласни и доброволно предоставят посочените в него лични данни, както и че са
съгласни същите да бъдат обработвани.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на
български език – по един за всяка от страните и се състои от 8 (осем) страници, като
включва още следните приложения, които стават неразделна част от договора:
Договорът включва още следните приложения, неразделна част от него:
1. Приложение 1„Техническа спецификация на Възложителя”;
2. Приложение 2 „Ценово предложение на Изпълнителя”;
3. Свидетелство за съдимост;
4. Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;
5. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
6. Решение за определяне на изпълнител на обществената поръчка;
7. Офертата на участника в обществената поръчка, въз основа на която е бил
избран за изпълнител;
8. Удостоверения за липса на публични задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9. Документ удостоверяващ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се намира в открито
производство по ликвидация и несъстоятелност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................

КОМАНДИР
НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР
АНДРЕЙ БОЦЕВ

„.....................” ..........
УПРАВИТЕЛ
.....................
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