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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
С ОБЯВА ПРИ УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА,
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”
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I. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
1. Обект на поръчката.
Предоставяне на услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за
обществените поръчки.
2. Предмет на поръчката.
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”.

3. Кратко

описание:

Логистично осигуряване на участници

в

многонационално учение чрез:
- Доставка, наем, инсталиране, техническа поддръжка,

обслужване и

дозареждане с гориво, масла, охладителни течности и др. на генератори за
електрически ток – 160 kW и 120 kW;
- Доставка наем и присъединяване на електрически табла и кабелни
мрежи, от източниците на електрозахранване до консуматорите.
4. Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв.,без ДДС): 48333,33 лв.
5. Условия и начин на плащане.
Плащането за предоставената услуга ще се извършва на база на:
- Оферирана цена за дневен наем на електрически агрегати, електрически
табла и кабелни електрически мрежи;
- Оферирана цена за реално отработен моточас на генератор 160 kw
(отчетен по моточасовник и контролен дневник/картон) с разчет до 24
часова експлотация;
- Оферирана цена за реално отработен моточас на генератор 120 kw
(отчетен по моточасовник и контролен дневник/картон) с разчет до 24
часова експлотация.
Плащането ще се извърши по банков път, по банкова сметка на
Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след изпълнението на
услугата по наем на електрическите агрегати и електрическите мрежи.
Авансово заплащане: не се допуска.
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6. Срок и място за изпълнение.
Срок за изпълнение: от 08.07.2017 год. до 21.07.2017 год.
Място на изпълнение: Учебен полигон „Корен” (в интерес на военно
формирование 34 750 – Карлово).
Доставката

на

електрическите

агрегати,

инсталирането,

техническата поддръжка, обслужването и дозареждането с гориво, масла,
охладителни течности и др. е за сметка на изпълнителя.
Доставката, присъединяването на консуматорите към източниците на
електрозахранване, поддръжката на електрическите мрежи и ел.табла е за
сметка на изпълнителя.
7. Класирането на офертите ще се извърши по критерий „Най-ниска
цена“.
Критерият „най-ниска цена” представлява най-ниската обща цена в лева
без ДДС предложена за изпълнение на предмета на обществената поръчка,
която включва всички разходи за извършването на предоставената услугата
(посочени в техническите спецификации), включващи – транспортиране,
доставка,

разтоварване,

инсталиране,

наем,

техническо

обслужване

/поддръжка/, дозареждане с гориво, масла, охладителни течности и др. на
генераторите за електрически ток, както и транспортиране, доставка,
разтоварване, инсталиране, наем, техническо обслужване и присъединяване на
електрически табла и кабелни мрежи, от източниците на електрозахранване до
консуматорите и други присъщи до мястото за изпълнението на услугата по,
предмета на поръчката, посочени от Възложителя.
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ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
А) ТС с рег. № 3СВ - 2833/31. 03. 2017 г.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
„Доставка, наем и обслужване на генератори за електрически ток –
160 kW и 120 kW”
2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Учебни полигони и места за
провеждане на полеви учения от военни формирования от състава на
Сухопътните войски.
3. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ:
Електрогенераторите е необходимо да бъдат система с основен двигател
захранван с дизелово гориво и алтернатор обезпечаващ, мощност при 50-60 Hz
честота в зависимост от регионалното местоположение на консуматора и
позволяващи паралелна работа с други подобни устройства, със захранваща
мрежа от генератори или други източници на електроенергия.
3.1. Доставка, наем, техническа подръжка и дозареждане

с гориво

смазочни материали на генератор за електрически ток.
Електрогенераторите ще се използват за захранване на различни видове и
типове консуматори при провеждане на учения в полеви условия.
3.2. Потребност
3.2.1. генератор за електрически ток – 160 kW – 1 брой;
3.2.2. генератор за електрически ток – 120 kW – 1 брой.
4.

ИЗИСКВАНИЯ.

4.1. Изисквания по предназначение.
Електрогенераторите е необходимо да работят, 24 часа в денонощие, при
висока

надежност,

качествено

захранване,

номинално

натоварване

и

ефективност.
Агрегатите е необходимо е да са подходящи за основно или
допълнително електрозахранване, както и като източник на резервно или
аварийно електрозахранване.
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Да стартират и поемат товара от покой до пълно натоварване за не-повече
от 7-10 секунди.
При използване като резервен източник на захранване е необходимо
генераторите да бъдат стартирани за не повече от 7-10 секунди.
Доставката на електрическите агрегати, инсталирането, техническата
поддръжка,

обслужването и дозареждането с гориво, масла, охладителни

течности и др. да бъде за сметка на изпълнителя.
Електрическите генератори е необходимо да отговарят на следните
технически изискваниия:
4.1.1. Мощност на електроагрегата – 160 кW – 1 брой и 120 кW – 1 брой;
4.1.2. Автономност на електрогенераторната система преди дозареждане –
не по – малко от 12 часа;
4.1.3. Брой на фазите – три;
4.1.4. Ниво на напрежението – 340-450 V;
4.1.5. Напрежение между фаза и нула – 220 V;
4.1.6. Номинална честота - 50-60 Hz;
4.1.7. Шум и вибрации на генератора – не по-високи от 68 db;
4.1.8. Разчетна мощност на генераторите:
- електрогенератор с мощност от 160 kW – мощност при пиковото
натоварване - не по-малка от 110-120 kW, запас от мощност – не по-малка от
40-50 kW;
- електрогенератор с мощност от 120 kW – мощност при пиковото
натоварване - не по-малка от 90 kW, запас от мощност – не по – малка от 30
kW;
4.1.9. Режим на работа – непрекъснат (24 часа) на открито;
4.1.10. Защита на системата при претоварване и пренапрежение автоматична;
4.1.11. Електрическите генератори да разполагат с автономно заземяване.
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5.

ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ.

5.1. Дейности по настоящата техническа спецификация да се извършват
при спазване на императивните разпоредби на Закона за енергетиката, на
Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата за изменение на
количеството електрическа енергия, приети от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране, както и на други приложими нормативни
актове.
5.1.1. Изпълнителят да извършва всички задължителни за него
административни и други дейности, свързани с изпълнение на дейностите по
доставка на електрическа енергия и

произтичащи от текстовете на

приложимите нормативни актове, така че да осигури изпълнението на
дейностите по настоящата техническа спецификация.
5.2.

Всички

дейности

по

функционирането,

експлоатацията

и

осигуряването на безопасността на участниците в учението са отговорност на
изпълнителя.
5.3. Изпълнителя отговаря за назначаването на обучен и квалифициран
персонал за поддържането, обслужването, безопасната експлоатация и
нормална работа на агрегатите.

7

Б) ТС с рег. № 3СВ -2831/31. 03. 2017 г.
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

„Доставка и наем на електрически табла и кабелни мрежи”
2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Учебни полигони и места за
провеждане на полеви учения от военни формирования от състава на
Сухопътните войски.
3. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТИТЕ:
Кабелните мрежи и електрическите табла трябва да отговарят на
изискванията на действащите български и международни стандарти.
Два броя електрически табла ще се използват за управление на
електрическите вериги, а кабелните мрежи за присъединяване на санитарни
контейнери с душове тип „Макси” (2 бр.) и „Мини” (10 бр.) към източниците
на електрозахранване.
4. ИЗИСКВАНИЯ.
Доставката, присъединяването на консуматорите към източниците на
електрозахранване, поддръжката на електрическите мрежи и ел.табла да са за
сметка на изпълнителя и да осигуряват 24 часова експлоатация.
4.1. Изисквания по предназначение.
4.1.1. Електрическите проводници е необходимо да отговарят на
изискванията в наредба No 3 /2004 г. за устройство на електрическите уредби и
електропроводните линии;
4.1.2. Сеченията на проводниците да са съгласно съществуващите
стандарти за номинално трифазно напрежение с ниво 400 V;
4.1.3. Разчетна мощност за натоварване на кабелната мрежа - 210-220 kW
и запас от мощност за натоварване – 50-60 kW;
4.1.4. При присъединяването не се допуска снаждане или запояване на
присъединителните проводници. Присъединяването на консуматорите към
електрическите табла и проводници да се извършва посредством стандартни
входящи и изходящи евро букси;
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4.1.5. Разчетна дължина на кабелната мрежа до всички консуматори в
линейни метри – 100-150 м;
4.1.6. Тип на напрежението – променливо, ниско, трифазно 380 V, а
между фаза и нула 220 V;
4.1.7. Електрообзавеждане – 2 електрически табла за присъединяване от
ел. агрегати

или стационарен източник на входящо напрежение 380 V и

кабелна мрежа с входящи и изходящи евро букси за включване към
електрическите агрегати и електрическите табла;
4.1.8. Защита на системата при претоварване и пренапрежение автоматична;
4.1.9. Електрическите табла да разполагат с автономно заземяване.
5. ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИКВАНИЯ.
5.1. Дейности по настоящата техническа спецификация да се извършват
при спазване на императивните разпоредби на Закона за енергетиката, на
Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата за изменение на
количеството електрическа енергия, приети от Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране, както и на други приложими нормативни
актове.
5.1.1. Изпълнителят да извършва всички задължителни за него
административни и други дейности, свързани с изпълнение на дейностите по
доставка на електрическа енергия и

произтичащи от текстовете на

приложимите нормативни актове, така че да осигури изпълнението на
дейностите по настоящата техническа спецификация.
5.2.

Всички

дейности

по

функционирането,

експлоатацията

и

осигуряването на безопасността на участниците в учението са отговорност на
изпълнителя.
5.3. Изпълнителя отговаря за назначаването на обучен и квалифициран
персонал за поддържането, обслужването, безопасната експлоатация и
нормална работа на системата (ел.табла и кабелна мрежа).
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ІII. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Предварителни условия за участие и изисквания към участниците.
1.1. Съгласно чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки, участник в
настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява може да бъде
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или
техните обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която е
установено и отговарят на предварително обявените условия, съдържащи се в
обявата за събиране на оферти и документацията за участие и изискванията
посочени в Закона за обществените поръчки..
1.2. Всеки от участниците в поръчката се представлява от лицето, което
го представлява по закон или от упълномощено от него лице.
1.3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник не може да подава самостоятелна оферта.
1.5. Всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на офертите,
са за сметка на участника
1.6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има
право да промени, допълни или оттегли офертата си.
1.7. Всеки участник има право да представи само една оферта.
1.8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията,
посочени в обявата и документацията за участие.
1.9. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват
изискванията на Възложителя и приложените образци на документи.
1.10. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т.т. 1, 2, 3,
4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки.
1.11. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който
е налице някое от следните обстоятелства:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по
чл. 108а от Наказателния кодекс; трафик на хора по чл. 159а – 159г от
Наказателния кодекс; престъпление против трудовите права на гражданите по
чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление против младежта по чл. 192а от
Наказателния кодекс; престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от
Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от
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Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или
осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл.
301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по
чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против околната среда по
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
б) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези посочени в буква „а“, в друга държава членка
или трета страна.
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е
установен.
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
д) е предоставил документ с невярно съдържание.
е) при който е налице конфликт на интерес, който не може да бъде
отстранен.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.*
• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или
възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се
приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на
обществената поръчка.
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2. Изисквания към офертата.
Офертата се изготвя на български език и се представя в един
екземпляр на хартиен носител.
Всички документи в офертата трябва да съдържат дата, подпис на
оторизираното лице и печат на фирмата/организацията, представяща офертата.
Офертата да съдържа:
2.1. Административни данни (представяне на участника) по Приложение
№1;
2.2. Оферта за участие в обществена поръчка по Приложение 2;
2.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
Приложение 3;
2.4. Ценово предложение по Приложение 4;
2.5. Пакт за почтеност по Приложение 5;
2.6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
от ЗОП по Приложение 6;
Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1 ППЗОП .
2.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП по
Приложение 7;
Декларацията се подписва от лицето/лицата, което може/могат
самостоятелно да представлява/т участника, изготвя се по приложения образец
към настоящата документация и се представя в оригинал.
2.8. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република българия по Приложение 8;
2.9. Декларация по чл.3, т.8 или наличие на изключенията по 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 по Приложение 9;
2.10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва
офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е
подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната
му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да
съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в процедурата;
2.11. Списък на всички документи съдържащи се в офертата.
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3. Представяне на офертата.
3.1. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно предварително
обявените условия за участие и изисквания към участниците от Възложителя.
Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя
документи.
3.2. Участникът в процедурата има право да представи само една оферта.
Не се допуска представяне на варианти в офертата.
3.3. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни
поръчката съгласно условията и изискванията, описани в настоящите указания.
3.4. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, от
участника лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска
или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.
Опаковката следва да е надписана по следния начин:
ДО
СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450
1606, София, бул. „Ген. Тотлебен” №34

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”

Наименование на Участника: ……….....……
Адрес за кореспонденция: ………….......…….
Телефон, Факс, E-mail: ….…………..………..
…………...……………….………………………
3.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаване, и посочените данни се записват във
входящ регистър. На участника се издава документ за приемане на офертата.
3.6. Офертите на участниците ще се приемат на адрес: гр. София 1606,
район „Красно село”, бул . „Ген. Тотлебен” № 34, военно формирование 22450,
всеки работен ден до датата и часа, посочени в публикуваната обява.
Телефон за контакт: 02/ 9223432, 02/ 9223423.
3.8. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване, посочен в обявата или получени в незапечатана
опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
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4. Разглеждане и оценка на получените оферти.
4.1. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена от
възложителя.
4.2. Съгласно чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки отварянето на офертите е публично и на него могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители.
4.3. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява
заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация
от други органи и лица.
4.4. Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник,
- За когото е установено, че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2
и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
- Който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107,
т. 2, „а” от ЗОП;
- Участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП.
- Който не отговаря на поставените критерии за подбор.
4.5. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите
и за класирането на участниците.
4.6. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване заедно с
приложенията към него, след което в един и същи ден се изпраща на
участниците и се публикува в профила на купувача.
5. Указания към определения за изпълнител участник
5.1. Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител в
30 – дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.
При сключване на договор определения за изпълнител участник представя:
А) Документ за гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% 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.
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията
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за изпълнение. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се
урежда в договора между страните.
Б) Документи с които се доказват декларираните обстоятелства по чл. 54,
съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на изпълнителя;
5.2. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран
участник, когато избрания за изпълнител участник откаже да сключи договор
или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да
посочи обективни причини.
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IV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ
за участник в обществена поръчка за доставка с предмет :
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”
1. Наименование на участника .................................................................................
...................................................................................ЕИК/ЕГН ...................................
2. Седалище: гр. ................, п.к. ........., област ........................, община...................,
ж.к. ......................................., улица ............................................................., №…….,
Тел. ........................, Факс: ......................, e-mail: .......................................
3. Адрес за кореспонденция: гр. ......................, п.к................, област......................,
община ......................., ж.к. ............................, улица ........... ......................., №….,
Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................
4. Лица представляващи участника по учредителен акт:
4.1. ..........................................................................................
ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................
4.2. .............................................................................................,
ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................
..................................................................................................................................
5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава)
от следните лица:
5.1. ......................................................................................................................
5.2. .....................................................................................................................
6. Обслужваща банка: .........................................................................................,
IBAN: ..................................................................., BIC: .....................................,
Титуляр на сметката: ..........................................................................................

_______________
(дата)

___________________
(подпис, печат)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УЧАСТНИК: …………………………………......................………......……
ЕИК/БУЛСТАТ …………………...................................................................
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за
обществените поръчки
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените
поръчки с предмет:
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
МРЕЖИ”,
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в
обявената от Вас обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за
обществените поръчки. Съгласни сме с поставените от Вас условия посочени в
документацията за участие и ги приемаме без възражения.
Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на поръчката,
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем
определени за изпълнител, при сключването на договора да представим:
А) Документ за гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% от
стойността на договора без ДДС.
Б) Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на изпълнителя;
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме изискваните
документи – подписани и подпечатани.
____________________
(място на деклариране)

___________________
(дата на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис, печат)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет:
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”
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 генератори за
електрически ток – 160 kW и 120 kW, както и eлектрически табла и кабелни
мрежи ще са съгласно изискванията в Техническите спецификации от
документацията за участие.
Транспортирането,
доставката,
разтоварването,
инсталирането,
техническото обслужване /поддръжка/ и дозареждането с гориво, масла,
охладителни течности и др. на генераторите за електрически ток ще е за наша
сметка.
Транспортирането, доставката, разтоварванете, техническото обслужване
и присъединяването на електрически табла и кабелни мрежи, от източниците на
електрозахранване до консуматорите ще е за наша сметка.
Генератори за електрически ток – 160 kW и 120 kW както и eлектрически
табла и кабелни мрежи ще са съпроводени със съпътстваща техническа
документация, в това число инструкция за експлоатация (където е необходимо),
свидетелства, сертификати, декларации за произход и качество със заверени
копия за Възложителя.
Отработените часове на генератори 120 kw и 160 kw ще се отчитат по
моточасовник и вписват в контролен дневник/картон по часове и дати.
Контролът на качеството, работата и управлението на рекламациите по
услугата ще се извършва от комисия, назначена от възложителя.
Срок за изпълнение на поръчката от 08.07.2017 год. до 21.07.2017 год.
Място за предоставяне на услугата: Учебен полигон „Корен” (в интерес
на военно формирование 34 750 – Карлово).

________________
(дата)

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УЧАСТНИК: …………………………………......................………......……

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3,
т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет:
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”
Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка:
№
1.
2.
3.

Наименование на услугата
Дневен
наем на електрически агрегати,
електрически табла и кабелни електрически мрежи
Цена за моточас работа на генератор 160 kw
Цена за моточас работа на генератор 120 kw

Стойност без ДДС

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

_______________
(дата)

_____________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ

Между Сухопътните войски и..............................................................,
участник в обществена поръчка с предмет:
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”
Днес,................., между Сухопътните войски и ..............................................,
участник в обществена поръчка за доставка на строителни материали по реда и
условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, наричан подолу за краткост „участник” се сключи този,
ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ:
Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на
процедурата за възлагане на обществената поръчка, организирана на основата
на почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от
какъвто и да е характер.
Двете страни поемат следните ангажименти, както следва:
1. Сухопътните войски поемат ангажимента да направят процедурата по
възлагане на обществената поръчка прозрачна и достъпна за всички участници,
които отговарят на условията й. Сухопътните войски ще положат всички
необходими условия да не допуснат негови служители да поискат или приемат
под каквато и да било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или
индиректно от участниците в обществената поръчка, както и да наложи на
виновните длъжностни лица дисциплинарно наказание и/или да сезира
компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях.
2. Участникът, .................................................................. потвърждава, че:
/а/ не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито
пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да
било стимули или възнаграждения, на което и да било официално лице/било от
страната, която подписва договора или от страната, за която ще се изпълнява
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договора или от страната, за която ще се изпълнява договора/, на негови
родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели обществената поръчка,
както и с извличане на друг тип неправомерна изгода или за получаване на
друго предимство по незаконен начин;
/б/ не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел
неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата
за възлагане на обществената поръчка и сключване на съответния договор.
Участникът, .......................................................... разбира изцяло както
последствията от тези ангажименти, така и важността на факта, че Сухопътните
войски на Република България разчита на поемането им от негова страна.
За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за
да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага
подкуп, включително от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка
една от третите страни, работещи с него по настоящия проект като агенти,
консултанти, партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици.
Настоящият Пакт изразява морален обществен ангажимент, представлява
допълнение към документацията за участие в обществената поръчка и се подава
подписан от участника, заедно с офертата за участие. На участниците в
обществената поръчка се връчва подписан от командира на Сухопътните
войски на Република България екземпляр.
Страните приемат, че настоящия Пакт е в сила както до приключване на
процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока за
изпълнение на договора за обществена поръчка.

ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ:

___________________________

ЗА УЧАСТНИКА:

____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените
поръчки
Долуподписаният/-ната
...................................................................................................., с лична карта №
............................., издадена на ...................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на
(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище
................................
и
адрес
на
управление..................................,
тел.................................., факс..................................... - участник в обществена
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от
Наказателния кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния
кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния
кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния
кодекс.
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за
следното
престъпление,
посочено
в
т.
1.1:
.......................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично
на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично
на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран
22

за
следното
престъпление,
посочено
в
т.1.1:
........................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Дата …………………..г.
……………………
(подпис)

ДЕКЛАРАТОР:

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и от други лица,
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от тези органи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за обстоятелствата по чл. 54, ал.1 т.3-5 от ЗОП
Долуподписаният/-ната.....................................................................................,
с лична карта № ........................................., издадена на ........................... от
............................................. с ЕГН..........................................., в качеството ми на
........................................................................................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на
(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище
................................
и
адрес
на
управление..................................,
тел.................................., факс..................................... - участник в обществена
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваният от мен участник:
1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е
установен.
1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
Възложителя и на представлявания от мен
участник или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е
установен.
...............................................................................................................................
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в
случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за подбор.
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4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се
информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да
отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и
икономически условия, технически способности и квалификация, когато е
приложимо).
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР:
……………………
(подпис)

Забележка:
•
Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от
лицето, което може самостоятелно да го представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има
право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или
обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за
всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление
или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания,
технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят
нови престъпления или нарушения.*
•
Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато
възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата
структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би
могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост
във връзка с възлагането на обществената поръчка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
Долуподписаният/-ната ....................................................................................,
с лична карта № ..................................., издадена на ............................ от
............................................. с ЕГН..........................................., в качеството ми на
......................................................................................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на
(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище
................................
и
адрес
на
управление..................................,
тел.................................., факс..................................... - участник в обществена
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице
обстоятелства 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.

____________________

Декларатор: ___________________

(място на деклариране)
(подпис, печат)
___________________
(дата на деклариране)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на
изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици
(„ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”)
Долуподписаният/-ната ...................................................................................,
с лична карта № .................................., издадена на .......................... от
............................................. с ЕГН..........................................., в качеството ми на
.........................................................................................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на
(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище
................................
и
адрес
на
управление..................................,
тел.................................., факс..................................... - участник в обществена
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:
„НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС:
1.

Е

регистрирано

/

Не

е

регистрирано

в

юрисдикция

с

преференциален данъчен
/ненужното се зачертава/

режим 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/

1. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество,
регистрирано в
/ненужното се зачертава/
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юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от
Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с
преференциален данъчен режим е ______________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото
дружество/
3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
/попълва се, ако кандидат или участник/подизпълнител/трето лице е
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
или е контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим/
4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и произтичащите от неспазването му правни
последици по смисъла на §14, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
_________________

Декларатор: _________________

(място на деклариране)

_______________

(подпис и печат)

/_________________________/

(дата на деклариране)

(име и фамилия)

Забележка:
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/трети лица. 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/трето лице,
съгласно представения документ за регистрация.
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КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
1606, София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34
ПРОЕКТ!
Д О Г О В О Р З А ЗА НАЕМ
№ ___________/_____________

Днес, ..........2017 г., в гр. София на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), 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 бригаден генерал Михаил Попов, в качеството си на ИД
Командир на Сухопътните войски, наричано в настоящия договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна,
и
2. „.................” ......, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ......, област
........., община ........, район „.......”, представлявано от ................, в качеството си
на ..............., наричано в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна,
в резултат от проведена обществена поръчка по реда на чл. 186 и чл. 187 от
ЗОП, се сключи настоящият договор, с предмет: „НАЕМ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА ГЕНЕРАТОРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК – 160 kW и 120 kW и
НАЕМ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА И КАБЕЛНИ МРЕЖИ”, по – силата
на който страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави за
временно и възмездно ползване под наем на:
1. Генератори за електрически ток – 160 kw – 1 (един) брой и 120 kw – 1
(един) брой;
2. Електрически табла и кабелни мрежи
необходими за логистично осигуряване на участници в многонационално
учение от военни формирования от състава на Сухопътните войски, съгласно
конкретните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подробно разписани в
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Техническите спецификации (Приложение 1) – представляващи неразделна
част от този Договор. Генераторите за електрически ток ще се използват за
захранване на различни видове и типове консуматори при провеждане на
учения в полеви условия, електрическите табла ще се използват за управление
на електрическите вериги свързани с генераторите, а кабелните мрежи за
присъединяване през електрически табла на санитарни контейнери с душове
тип „Макси” (2 броя) и „Мини” (10 броя) към източниците на
електрозахранване.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на този договор и за своя сметка да
извърши дейностите по: доставка, монтаж, демонтаж, присъединяване на
консуматорите към източниците на електрозахранване, техническо обслужване,
до зареждане с ГСМ, и поддръжката на кабелните мрежи и електрическите
табла за негова сметка, както и осигуряване на 24 часова непрекъсната
безопасна експлоатация.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със
свои ресурси.
Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му между страните и
се сключва за срок от 08.07.2017 г. до 21.07.2017 г., включително.
Чл. 3. Мястото на изпълнение на настоящия договор е: Учебен полигон
„Корен”, находящ се в с. Корен, област Хасково.
ІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на цена за
наем на ден и цена за моточас работа, съгласно Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
1. Дневен наем на електрически агрегати, електрически табла и кабелни мрежи
в размер на ............. (..........) лева, без включен ДДС или .......... (................) лева,
с включен ДДС;
2. Цена за моточас работа на генератор 160 kW (отчетен по моточасовник и
контролен дневник/картон с разчет за 24 часова експлоатаци я) в размер на
............. (..........) лева, без включен ДДС или .......... (................) лева, с включен
ДДС;
3. Цена за моточас работа на генератор 120 kW (отчетен по моточасовник и
контролен дневник/картон с разчет за 24 часова експлоатация) в размер на
............. (..........) лева, без включен ДДС или .......... (................) лева.
(2) Общата стойност за изпълнение предмета на договора не трябва да
надвишава сумата в размер на ............. (..........) лева, без включен ДДС или
.......... (................) лева.
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Преди извършване на плащането страните се задължават да изготвят и
подпишат Протокол (сборен протокол) за всички отработени часове, отчетени
по моточасовник и контролен дневник/картон с разчет за 24 часова
експлоатация, по дни, с обща сума.
(3) Посочените цени включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това
число и транспорта до мястото на доставката и обратно получаване на
доставеното, техническа поддръжка, зареждане с ГСМ, транспортиране и др.
присъщи разходи. Договорената цена е окончателна и не подлежи на
актуализация за срока на настоящия договор, освен в случай на намаление на
цените.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси допълнителни плащания поради
неправилно разбиране на условията на работата и/или в случай, че не е
предвидил възникване на обстоятелства, които водят до оскъпяване на работата
му.
(5) Плащането ще се извърши еднократно, в срок до 30 (тридесет) календарни
дни, след изпълнение на настоящия Договор, чрез Военно формирование 34750
– Карлово, по банков път в български левове, с платежно нареждане, по
следната банкова сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC:
IBAN:
БАНКА:
Титуляр на сметката:
(6) Плащането по предходната алинея ще се извърши, след надлежно представяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинал на издадена фактура.
Данните на Военно формирование 34750 – Карлово за издаване на фактурата са
следните:
БУЛСТАТ:
МОЛ:
(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени номера на банковата сметка
посочена в чл. 4, ал. 5, същият следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3
– дневен срок за това обстоятелство.
Чл. 4а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 3 (Три) дневен срок от подписване
на договора да представи гаранция за добро изпълнение в размер на ........... (.....)
лева, представляващи 3% (три процента) от неговата обща стойност, без
включен ДДС, под формата на:
1. Парична сума по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
БАНКА: „Уникредит Булбанк” АД
BIC: UNICRBGSF
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IBAN: BG 18 UNCR 7000 3320 8565 35,
2. Безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо
се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на договора.
Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по друг договор.
(2) Гаранцията за добро изпълнение независимо под коя от гореизброените
форми е предоставена е със срок на валидност, срока на действие на договора,
плюс 15 (петнадесет) дни, и в нея изрично следва да е записан номера на
договора.
(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 задържа и се
удовлетворява от гаранцията за изпълнение, а за стойността над нейния размер
– по общия исков ред, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от
задълженията си по договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го
лишава от правото да търси обезщетения за претърпени вреди.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение на
Договора в 15 (петнадесет) дневен срок, след окончателното приключване на
Договора, след уреждане на всички финансови отношения между страните, без
да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през който средствата
законно са престояли при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представяне на писмено
искане за освобождаване на гаранцията, в което задължително се посочва
регистрационният номер на Договора.
(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за
решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той
може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията
при пълно или частично неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и/или при разваляне или прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или негов представител се задължава да укаже
мястото на доставката и да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
обекта.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при точно и пълно изпълнение на договора
да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право по всяко време да
иска отчетна информация за изпълнение на възложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
да следи за спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и по всяко време да проверява извършването на
работата.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да извършва ремонти на генераторите за
електрически ток, на електрическите табла и кабелните мрежи. В противен
случай всички повреди се отстраняват за негова сметка.
Чл. 8. След изтичане на срока на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
върне генераторите за електрически ток и на електрически табла и кабелни
мрежи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в състояние в което ги е получил, като се отчете
нормалното им изхабяване.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави за временно ползване на
генераторите за електрически ток – 120 kW и 160 kW (по 1 брой) и на
електрически табла и кабелни мрежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предмет на договора
по вид и количество, съгласно конкретната необходимост и съгласно
Техническите спецификации и предоставеното от него Техническо
предложение (Приложение № 3) за изпълнение на поръчката.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави за своя сметка на договореното
място, дата и час генераторите за електрически ток и електрически табла и
кабелни мрежи и за своя сметка да извърши дейностите по монтаж, демонтаж,
присъединяването на консуматорите към източниците на електрозахранване,
поддръжката и дозареждането с ГСМ на генераторите, електрическите мрежи и
електрически табла за негова сметка, както и осигуряване на 24 часова
непрекъсната безопасна експлоатация.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всички мероприятия по
осигуряването на безопасността на личния състав и експлоатация на
предоставените агрегати, електрически табла, кабелни мрежи оборудване към
тях.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на
проверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негов представител.
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Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на
добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При техническа
неизправност на генератор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури
подмяната му, с цел осигуряване на непрекъснато ел. захранване.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнението на настоящия Договор да
спазва всички нормативни документи, касаещи предмета му и техниката на
безопасността на труда.
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва всички задължителни за
него административни и други дейности, свързани с изпълнение на дейностите
по доставката на електрическа енергия произтичащи от текстовете на
приложимите нормативни актове, така че да осигури изпълнението на
дейностите по настоящия договор и Техническите спецификации.
(2) Всички дейности по функционирането и експлоатацията на генераторите,
електрическите табла и кабелната мрежа, и осигуряването на безопасността на
участниците в учението са отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) При изпълнение на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
назначи обучен и квалифициран персонал за поддържането, обслужването,
безопасната експлоатация и нормалната работа на електрическите табла,
кабелната мрежа и електрическите генератори.
(4) При точно и пълно изпълнение на договореното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има
право да получи уговорената сума, след подписване между страните на
Протокол (сборен протокол) за всички отработени часове, отчетени по
моточасовник и контролен дневник/картон с разчет за 24 часова експлоатация,
по дни, с обща сума, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще получи възнаграждение до
размера на изпълненото.
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за нанесени вреди на физически
лица и/или имущество при или по повод изпълнение работата по този договор и
при условие, че вредите са по причина, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря.
(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с
изпълнението на възложената работа са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица
факти, данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на
дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с
изпълнението на този Договор.
V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията
си при изпълнение на настоящия договор.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети
лица по време и по повод изпълнението на възложената работа.
Чл. 15. При забава на изпълнение на задължение по този договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от общата стойност на
договора за всеки просрочен ден.
Чл. 16. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за
плащане по договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 0,1 % на сто от
дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 2% на сто от размера
на забавеното плащане.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто)
от общата стойност на този договор при пълно виновно неизпълнение на
договора.
Чл. 18. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор
изправната страна съставя протокол и го предоставя на неизправната страна.
Чл. 19. Страните по този договор запазват правото си да търсят обезщетение за
вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки
по реда на този раздел.
VI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 20. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си,
ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на
непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън
разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави
изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила).
Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже
причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и
непреодолимата сила.
(2) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3
(три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата
страна. При неизпълнение на това задължение страната няма право да се
позовава на форсмажорни обстоятелства.
(3) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с
надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се удостоверява
със съставяне и подписване на двустранен протокол, който следва да бъде
предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7 дневен срок от съставянето му.
(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на
непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно
обстоятелство.
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(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е случило
вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или ако
при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде
преодоляно.
(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията спира и
сроковете за изпълнение се удължават с толкова дни, колкото е продължила.

VІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (в случай, че такива са посочени в офертата на
Изпълнителя)
Чл. 21. За извършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право
да използва само подизпълнител, посочен от него в офертата, въз основа на
която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ, като следва да сключи договор с него.
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от
сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията или
бездействията на подизпълнителя си. Видът и делът на участието на
подизпълнителя следва да бъдат същите, като посочените в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:
1. Предвиденият подизпълнител в офертата ……………………………..
(наименование и правноорганизационна форма и индивидуализираща
информация) извършва:
23.1. ………………………………………….. (посочват се видовете работи от
предмета на поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
23.2. ………………………………………….. % (посочва се съответстващият на
тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка).
Чл. 24. Сключваният договор за подизпълнение не освобождава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на предмета на
настоящия договор.
Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
1. Сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство
по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП;
2. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в
предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
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а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство чл. 54
/1/ т. 1 и т. 2 от ЗОП;
б) Предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване
за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на
договора за подизпълнение;
в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.
Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превъзлага изпълнението на
дейностите, включени в предмета на договора на лица, които не са
подизпълнители, като е длъжен да предвиди такова задължение и за
подизпълнителя в сключения с него договор.
Чл. 27. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за
подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него
след представяне на: Протокол, подписан от упълномощени представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ,
удостоверяващ приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените доставки и
предоставените услуги от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените
изисквания, с приложени доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е
заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени от него дейности по
сключения между тях договор за подизпълнение.
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако
по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 т. 1 и т. 2
от ЗОП.
Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за
обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за
подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 30. Договорът се прекратява в следните случаи:
1. По взаимно писмено съгласие между страните изразено в писмена форма.
2. С окончателното му изпълнение.
3. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не
позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни
своите задължения.
5. Когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане
на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1
ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.
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Чл. 31. 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 или е лице, което е контролирано от
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и не
е изпълнило в съответните срокове задължението си по §14, ал. 1 от ПЗР към
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (в сила от 01.07.2016 г.). В този случай не се дължи
връщане на гаранцията за изпълнение, нито заплащане на извършените
дейности, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно
със законната лихва.
Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора, с един ден.
2. предоставя за ползване електрически табла и кабелна мрежа и
електрически генератори неотговарящи на изискванията на възложителя и на
действащото законодателство.
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани
недостатъци.
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
Чл. 33. За изпълнението на настоящия Договор лицата определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:
- от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .................................
- от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ............................................
Чл. 34. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора
като цяло.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 35. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала и известна при или по повод на
изпълнението на този Договор.
Чл. 36. Всички съобщения между страните във връзка с този договор се
извършват в писмена форма.
Чл. 37. Изменение и допълнение на клаузите на настоящия Договор се
извършват с Допълнителни двустранни писмени споразумения, оформени като
неразделна част от Договора по изключение, при условията на Закона за
обществените поръчки.
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Чл. 38. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването изпълнението
и прекратяването на настоящия договор се прилагат разпоредбите на
Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.
Чл. 39. Нищожността, на която и да е клауза от договора не води до
нищожността му като цяло.
Чл. 40. (1) За целите на този договор адресите за кореспонденция на страните
са:
- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, бул. „Генерал Е.Тотлебен” № 34, тел:
02/9223409, факс: 02/9223413, E-mail: dop_sv@abv.bg;
- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ......................................
(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси,
без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени
съобщения, уведомления и други подобни.
Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални
екземпляра - по един за всяка от страните и се състои от 6 (шест) страници.
Договорът включва следните приложения, неразделна част от него:
1.Приложение 1 „Технически спецификации”;
2. Приложение 2 „Ценово предложение на Изпълнителя”
3. Приложение 3 „Техническо предложение”;
4. Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на изпълнителя;
5. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ”
В КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
..........................2017г.
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