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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Обект на поръчката:
Строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 186 и чл. 187 от Закона за
обществените поръчки – събиране на оферти с обява.
2. Предмет на поръчката: „Ремонт на покривно покритие”
3. Кратко описание: Текущ ремонт на покривни покрития на сгради във
войскови район 1501, военно формирование 22 280 – КОРЕН, по обособени позиции
както следва:
Обособена позиция 1: Ремонт на покривно покритие на сграда № 22 „Битов корпус
№ 2”- Подмяна на покривната хидроизолация, отводняването и обшивки на бордове;
Обособена позиция 2: Ремонт на покрива на сграда №19 „Склад” - Подмяна на
дървени елементи и керемиди.
4. Прогнозна стойност на поръчката.
Обособена позиция 1: Ремонт на покривно покритие на сграда № 22 „Битов корпус
№2” – 61 492.00 лева, без включен ДДС.
Обособена позиция 2: Ремонт на покрива на сграда № 19 „Склад” – 40 960,00 лева, без
включен ДДС.
Прогнозната стойност на всяка една обособена позиция е максимално допустима
стойност. Участници, които са предложили ценови предложения, надвишаващи
определената прогнозна стойност, ще бъдат отстранени.
Общата прогнозната стойност на поръчката е в размер на 102 452,00 лева, без
включен ДДС.
5. Условия и начин на плащане.
Плащането ще се извърши 100% авансово, по банков път в български левове, с
платежно нареждане, по банкова сметка посочена от Изпълнителя, след представяне от
Изпълнителя на Гаранция за авансово предоставените средства.
За авансово предоставените средства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Гаранция в една от следните форми:
 Парична сума, внесена по банкова сметка посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 Банкова гаранция;
 Застраховка.
(Начина на плащане е подробно описан в проекта на договора)
6. Срок и място на изпълнение:
За начало на изпълнението на СМР се счита датата на подписване на Протокол
образец 2 за откриване на строителната площадка по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството.
За крайна дата на изпълнение на поръчката се счита датата, на която е заведено в
деловотството на Възложителя писмото – покана от страна на Изпълнителя на поръчката за
приемане на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
образец 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
Срокът за изпълнение на СМР по предмета на поръчката не може да бъде по - голям
от:
- За Обособена позиция № 1 - 35 /тридесет и пет/ календарни дни.
- За Обособена позиция № 2 - 60 /шестдесет/ календарни дни.
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Място за изпълнение на обществената поръчка е с. Корен, област Хасково, военно
формирование 22 280 – Корен.
7. Критерий за възлагане.
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/обособена позиция, която
включва всички разходи за извършване на описаните СМР.
8. Минимален срок за валидност на офертите.
Минималният срок за валидност на офертите е 60 (шестдесет) дни, считано от датата
на крайния срок за получаване на оферти.
Срокът на валидност на офертата включва времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти. Този срок е еднакъв за всички
участници. Офертите на участниците в насточщата общесвена поръчка трябва да бъдат със
срок на валидност 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за получаването на офертите.
ІI. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ.
Технически изисквания по предмета на поръчката, са съгласно Техническа
спецификация с Рег. № 3СВ - 5555/11.07.2019 г. и наименование “Ремонт на сгради” приложена в електронен вариант в електронната преписка на обществената поръчка с
наименование „Ремонт на покривно покритие” от рубриката „Профил на купувача” на
интернет
–
страницата
на
Сухопътни
войски
на
адрес:
http://landforce.armf.bg/Profil_na_kupuvacha/117.html.
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
А. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ.
1. Участник в настоящата поръчка за възлагане на обществена поръчка за
строителство, чрез събиране на оферти с обява при условията и реда на глава двадесет и
шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП), може да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява строителство съгласно законодателството на
държавата, в която то е установено по смисъла на §2, т.15 от Допълнителните разпоредби на
ЗОП. За участие в поръчката участникът подготвя оферта, която трябва да съответства
напълно на условията, съдържащи се в обявата и настоящата документация за участие в
поръчката.
2. Участниците – юридически лица в обществена поръчка се представляват от
законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в поръчката,
което се доказва с изрично нотариално заверено пълномощно. Когато участникът се
представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
3. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, то той следва да представи копие от документ за създаване на
обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението,
разпределението на отговорността между членовете на обединението, както и дейностите,
които ще изпълнява всеки член на обединението.
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Участниците в обединението следва да определят партньор, който да представлява
обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност,
когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
Лице, което участва в обединение на друг участник, не може да представя
самостоятелно оферта.
В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само
в едно обединение.
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат
да представят оферта. Участник не може да бъде отстранен от обществената поръчка на
основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в
обединението имат право да предоставят съответната услуга в държавата членка, в която са
установени.
4. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите
способности и професионалната компетентност.
В случай, че участниците ще използват капацитета на трети лица всяко трето
лице декларира личното състояние за себе си.
4.1. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в
Техническото предложение. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с
техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
4.2. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от обществена поръчка.
4.3. Когато участник в обществена поръчка е обединение от физически и/или
юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета
на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
5. Участниците могат да ползват подизпълнители, но задължително трябва да са
посочили това обстоятелство в Техническото предложение както и дела от поръчката, който
ще им възложат.
В случай, че участниците ще ползват подизпълнители, всеки подизпълнител
декларира личното състояние за себе си.
В случай, че ще се използват подизпълнители, участниците представят доказателство
за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от обществена поръчка.
Използването на подизпълнител/и не освобождава изпълнителя от отговорността му
за изпълнение на договора за обществена поръчка.
Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта.
Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата.
В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие
на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че
са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
5

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:

за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
обществена поръчка;

новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява, коригиран съобразно изпълнените до момента дейности.
За неуредените в настоящите указания въпроси, относно участието на обединения,
трети лица и подизпълнители, се прилагат правилата на ЗОП и ППЗОП.
6. Участие на клонове на чуждестранно лице.
Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в настоящата поръчка
ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори. В този случай,
представляващото клона лице следва да е упълномощено да подава оферти за участие в
обществени поръчки и да сключва договори. Посочените обстоятелства следва да са вписани
в Търговския регистър.
Ако за доказване на съответствието с изискванията на възложителя за технически и
професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
7. Изисквания съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
Участникът да не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните
разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата обществена поръчка.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществена поръчка.
В случай, че участникът ще използва ресурсите на подизпълнител или трети лица,
липсата на обстоятелствата по т. 7, се отнасят и за подизпълнителя и третите лица.
8. Изисквания по отношение на лично състояние на участниците.
Участник ще бъде отстранен от участие в поръчката ако:
8.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352
– 353е от Наказателния кодекс;
8.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 8.1, в
друга държава членка или трета страна;
8.3. 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 кандидата или участника,
или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът
или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
8.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
8.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
8.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.
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3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
8.7. е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т.21 от ДР на ЗОП, който не
може да бъде отстранен;
Информация относно основания за отстраняване по т. 8 се декларират от участника с
декларации по образец – приложения.
Основанията по т. 8.1, т. 8.2, т. 8.7 се прилагат за лицата, които представляват
участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи
съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи
участва юридическо лица, основанията се отнасят за физическите лица, които го
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Това са лицата посочени в чл. 40 от
ППЗОП.
Основанията за отстраняване се прилагат по реда и сроковете, посочени в чл. 57 от
ЗОП.
Участник за когото са налице основанията по т. 8 има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Когато
мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие,
същите се декларират от участника в декларация в свободен текст. Като доказателства за
надеждност се представят документи по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
9. Други основания за отстраняване от участие.
Освен на основанията посочени в т. 8, Възложителят ще отстрани от обществената
поръчка и участник за който е налице някое от следните обстоятелства:
9.1. Участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП във
връзка с чл. 101, ал.11 и чл. 107, т.4 от ЗОП.
9.2. На основание чл.3, т.8 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/, дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях
лица не могат да участват в обществена поръчка, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от
същия закон.
9.3. На основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/
9.4. На основание чл. 327б от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република
България, военнослужещ или цивилен служител, изпълняващ действия по управление,
разпореждане или контрол в Министерството на отбраната, в структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната или в Българската армия, който в последната година
от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвал в
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени
от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на три години от
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освобождаването му от военна служба или от прекратяване на служебното му
правоотношение да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива
процедури пред структурите, в които е служил.
Информация относно основания за отстраняване по т. 9 се декларират от участника с
декларации по образец – приложения.
Участник ще бъде отстранен от настоящата обществена поръчка, ако са налице
някои от изискванията посочени в т. 8 и т. 9 от настоящите указания, възникнали
преди или по време на обществената поръчка.
Ако участникът е обединение от физически и/или юридически лица същият ще
бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и когато за член на
обединението е налице някое от изискванията посочени в т. 8 и т. 9, от настоящите
указания.
Изискванията за условията за участие и към личното състояние от
настоящите указания се отнасят и за подизпълнителите и третите лица чийто
капацитет ще се ползва от участника.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в
чл.57, ал.3 от ЗОП.
Освен на основанията по т. 8 и т. 9 от настоящите указания, възложителят ще
отстранява от участие кандидат или участник за който са налични основанията по чл.
107 от ЗОП.
Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.
10. Критерии за технически и професионални способности съгласно чл. 63 от
ЗОП:
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
тези на поръчката през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Изисквано минимално ниво: Участникът следва да е изпълнил минимум три обекта
със сходен или идентичен предмет с този на поръчката за последните 5 (пет) години, считано
от датата на подаване на офертата.
В случаите, когато участникът е обединение, това изискване се отнася общо за
обединението.
Забележка:
- Под „изпълнена“ следва да се разбира строителство, чието изпълнение е приключило
в рамките на заложения от възложителя по-горе период, независимо от датата на
започването.
- Под „дейности предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва
да се разбира дейности по изпълнение на СМР, в обем, равен или по-голям от посочените в
количествено стойностни сметки дейности, а под „сходен“ предмет да се разбира строително
– монтажни работи по ремонти на плоски и скатни покриви.
Изискуемият обем може да бъде доказан с изпълнението на три или повече от три
поръчки.
Участникът декларира съответствието с критерия за подбор, чрез посочване на
информацията (списък на обектите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните пет години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
документи /обявления за приключване на договори, удостоверения за добро изпълнение по
договори за строителство, референции и др./, които доказват извършената дейност) в
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Декларация за изпълнено строителство, идентично или сходно с предмета на обществената
поръчка, съгласно Приложение 10 от настоящата документация.
11. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
11.1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя
/ЦПРС/ към Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта категория,
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ от ЗУТ за първа обособена позиция, и пета категория,
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г“ от ЗУТ, за втора обособена позиция, да притежава
валиден талон за настоящата година, а за чуждестранни лица в аналогичен регистър на
държава – членка на Европейския съюз или друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство.
Изискването се доказва с Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на
строежи от категорията в която попада обекта на поръчката и валиден талон за настоящата
година и за срока на изпълнение на договора, а за чуждестранните участници еквивалентен
документ доказващ регистрация/членство в аналогична професионална организация на
държавата, в която е установен и има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите,
за които е издаден. Участник – чуждестранно лице представя по горе изискваните
документи, придружени с превод на български език.
В случай, че са декларирани подизпълнители, те също трябва да изпълнят изискването
за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
В случай на обединение, участието в обединението не поражда права на лицата, които
не са вписани в ЦПРС, самостоятелно да изпълняват отделни строително – монтажни работи,
както и да изпълняват строежи с категория по – висока от категорията, за която са вписани в
ЦПРС, съгласно чл. 14, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Закона за камарата на строителите.
11.2. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно
изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
/НУРЗЗПС/ за строежи четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д“ от ЗУТ за
първа обособена позиция и пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „г“ от ЗУТ, за
втора обособена позиция. Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4
от НУРЗЗПС, за съответната категория строеж за която участва.
За доказване на горното изискване, участникът определен за изпълнител, преди
подписване на договора трябва да представи копие на застраховката, на основание чл. 62, ал.
1, т. 2 от ЗОП, валидна за срока на изпълнение на договора.
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице,
застраховка „Професионална отговорност“ следва да имат членовете на обединението,
съобразно разпределението на тяхното участие при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението.
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IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.
Всеки участник може да представи само една оферта за участие в обществената
поръчка. При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия. Тя задължително следва да включва пълния обем от
дейности по поръчката/позицията.
Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.
Варианти в офертата не се допускат и няма да бъдат разглеждани. Оферта може да се
представи за една или за всички обособени позиции.
Офертата и всички документи и информация, подготвени от участниците в
обществената поръчка и цялата кореспонденция между тях и възложителя, следва да
бъдат на български език.
Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят и в точен превод на
български език, за верността на който отговорността е на участникът.
Представените образци документи в документацията за участие и условията, описани
в тях са задължителни за участниците.
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявата за обществената поръчка и представлява времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.
Офертата е със съдържание съгласно чл. 39, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки. Тя задължително следва да се съобрази с условията,
поставени от възложителя и да съдържа документите, информацията и елементите,
посочени в настоящата документация.
Всички документи в офертата трябва да съдържат дата, подпис на оторизираното лице
и печат на фирмата/организацията, представяща офертата.
Офертата да съдържа:
1. Административни данни (представяне на участника) по Приложение 1;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Приложение 2;
Техническото предложение се изготвя съобразно с образеца на Техническо
предложение – Приложение № 2 към документацията.
Участниците представят за всяка обособена позиция отделно Техническо
предложение.
3. Ценово предложение по Приложение 3.1 - 3.2;
Участниците представят за всяка обособена позиция отделно Ценово предложение.
Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение
на поръчката.
Цените посочени от участника в ценовото предложение трябва да бъдат с точност до
втората цифра след десетичния знак.
Участникът трябва да посочи всички цени, които се изискват, както е посочено в
образеца на Ценово предложение за съответната обособена позиция – Приложение № 3.1 3.2 към настоящата Документация. Ако Ценовото предложение не е попълнено в пълен обем,
или е допусната сумарна грешка, офертата на Участника няма да бъде оценявана.
4. Пакт за почтеност по Приложение 4;
5. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП по
Приложение 5;
Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1 ППЗОП.
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6
от ЗОП по Приложение 6;
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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.
7. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република българия по Приложение 7;
8. 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 8;
9. Декларация за основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ по Приложение 9;
10. Декларация за изпълнено строителство с идентичен или сходен предмет с
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните пет години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
документи, които доказват извършеното строителство по Приложение 10;
11. Декларация – съгласие за съхранение и обработка на лични данни при спазване на
разпоредбите на Закона за защита на личните данни по Приложение 11;
12. Декларация за липса на свързаност с друг участник на основание чл. 101, ал.11 и
чл. 107, т.4 от ЗОП по Приложение 12;
13. Нотариално заверено пълномощно, или нотариално заверено копие на
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
обществената поръчка;
14. Декларация от участника в свободен текст за предприети мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на съответно основание за отстраняване (в
случаите, в които е приложимо).
15. Списък на всички документи съдържащи се в офертата.
Документите към офертата се подписват от лицето, което представлява участника
съгласно документа за регистрация, респективно удостоверението за актуално състояние
(документа за самоличност – за физическите лица) или от изрично упълномощено лице с
нотариално заверено пълномощно. В този случай се представя пълномощното.
Участник няма да бъде допуснат до участие в настоящата обществена поръчка и
съответно ще бъде отстранен от участие, ако в офертата си е поставил условия и изисквания,
които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта,
или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в
оферта на друг участник е посочен като подизпълнител или участва в обединение или е
свързано лице с друг участник.
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V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА.
1. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни поръчката
съгласно условията и изискванията, описани в настоящите указания.
2. 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 за строителство с предмет
„ Ремонт на покривно покритие”
ЗА ОБОСОБЕНА/И ПОЗИЦИЯ/И: №, №.......
( участникът представя оферта за обособена/и позиция/и по предмета на поръчката, изписва се номера и
наименованието на обособена/и позиция/и).

...............................................................................................................................
(име на участника )

...............................................................................................................................
(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава)

....................................................................................................................................
(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)

3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. До изтичането на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени,
да допълни или да оттегли офертата си.
VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ.
1. Получените оферти се отварят на публично заседание от комисия назначена от
възложителя.
2. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите
предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на
участниците.
3. Техническото и Ценовото предложения на всеки от участниците се подписва наймалко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители
на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието приключва.
4. Комисията продължава своята работа в закрито заседание, на което извършва
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подробен преглед на представените в офертите документи респективно констатации за
пълнота и съответствие на документите, съобразно изискванията на документацията за
участие в поръчката
Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква
да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.
5. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за
класирането на участниците.
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.
VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. УКАЗАНИЯ КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА
ИЗПЪЛНИТЕЛ УЧАСТНИК
Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчка с
участникът определен за изпълнител, съгласно условията на чл. 112 от ЗОП.
1. За доказване на липсата на основания за отстраняване от поръчката участникът,
избран за изпълнител, включително за третите лица и подизпълнителите представя:
- 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 възложителя и на кандидата или участника;
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от
органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";
2. Определеният за изпълнител представя:
документ за гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5% от стойността на
договора без ДДС, представена в един от следните варианти:
- парична сума, преведена по сметката на Сухопътни войски – военно формирование
22450, IBAN: BG18 UNCR 7000 3320 8565 35; BIC: UNCRBGSF, банка „Уникредит Булбанк”
АД.
- банкова гаранция – безусловна, неотменима и непрехвърляема в полза на
Възложителя;
- 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
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията за
изпълнение. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се урежда в
договора между страните.
Гаранцията за изпълнение на Договора се предоставя със срок на валидност, срока на
действие на договора, плюс 15 (петнадесет) дни, и в нея изрично следва да е записан
предмета на поръчката.
4. 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.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.
За неуредените от настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки.
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IX. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ
№ ___________/_____________
Днес, ..........2019 г., в гр. София на основание чл. 112 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 генерал – майор Михаил Попов, в
качеството си на Командир на Сухопътните войски, наричано в настоящия договор
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна,
и
2. ………………, ЕИК ………….., със седалище и адрес на управление: ………………,
представлявано от ………….., в качеството си на …………., наричан 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: „…………………………….”, по – силата на който
страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни
строително ремонтни работи за …… обособена позиция: „………………”, находящ се на
територията на Военно формирование 22 280 – Корен.
(2) Подробно описание на дейностите, предмет на договора е съгласно Количествено –
стойностна сметка (Приложение 1) и Техническо предложение (Приложение 2) на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия Договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване
на строителната площадка от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството на МРРБ. Срокът за изпълнение на строително – ремонтните
работи, предмет на договора е …….. (………….) календарни дни, считано от подписване на
Протокол образец № 2.
Чл. 3. Срокът на изпълнението на строителството може да се спира, след установяване с Акт
образец 10 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството на МРРБ, при следните условия:
1. По писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Наличие на непреодолима сила;
3. Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с протокол между
страните (НИХМ – София);
4. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до строителната
площадка за извършване на строително ремонтните работи, установена с протокол
между страните.
Чл. 4. При спиране на строително ремонтните работи на основание на чл. 3, възникнало, след
сключване на Договора, което прави изпълнението на Договора невъзможно, срокът по чл. 2
се удължава съответно с периода на спирането, след подписване на Акт образец 10 за
установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба №
3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Чл. 5. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите
задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряко следствие
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на действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, земетресение и други
непредвидени обстоятелства с форс – мажорен характер.
Чл. 6. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва в тридневен срок от
настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна.
Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ, представен
от компетентен държавен орган като се съставя протокол, подписан от упълномощените
страни по договора. При неизпълнение на това задължение, страната не може да се позовава
на непреодолимата сила.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. (1) За изпълнението на възложените работи по настоящия Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума в размер на ………….. (………………) лева, без
включен ДДС или ………………. (……….) лева, с включен ДДС, съгласно Ценовото
предложение (Приложение № 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо неразделна част към
Договора. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
настоящия договор, освен в случаите изрично уговорени в този Договор и в съответствие с
разпоредбите на ЗОП.
(2) В общата сума по предходната алинея се включват всички присъщи разходи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване с необходимото качество на ремонтните работи, предмет на
договора и приемането на обекта с Протокол образец 15 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Чл. 8. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати 100% авансово на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, договорената
сума в настоящия Договор в срок до 30 (Тридесет) дни, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
на Гаранция за авансово предоставените средства. Плащането ще се извърши чрез Военно
формирование ….. – ……. по банков път, в български лева, с платежно нареждане, по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC:
IBAN:
БАНКА:
Титуляр на сметката:
(2) За авансово предоставените средства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Гаранция в една от следните форми:
1. Парична сума, внесена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
БАНКА: „Уникредит Булбанк” АД
BIC: UNICRBGSF
IBAN: BG 18 UNCR 7000 3320 8565 35.
Паричната сума се внася от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 15 (Петнадесет) дни от сключване на
настоящия Договор и същата покрива 100% от стойността на договора и представляваща
авансово предоставени средства. Внасянето на парична гаранция се удостоверява от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с представянето на Платежно нареждане. Разходите
по обслужването на паричната гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а тези по
евентуалното й усвояване са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
или,
2. Банкова гаранция.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оригинал на Банкова гаранция на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, издадена
в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, покриваща 100% от стойността на договора, с включен ДДС и
представляваща авансово предоставени средства. Оригиналът на Банкова гаранция, трябва да
бъде предоставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 (Петнадесет) дни от
сключване на настоящия Договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава Банковата гаранция да
отговаря на следните изисквания:
2. 1. да бъде безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция издадена в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във форма предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа
задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение по договора от
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за неизпълнение по този
Договор.
2. 2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(Тридесет) дни след изтичане срока на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
2. 3. банковите разходи по откриването и поддържането на Банковата гаранция, както и
усвояването на средствата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на основания за това
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
или,
3. Застраховка.
Когато като Гаранция за авансово предоставените средства се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица в срок до 15 (Петнадесет) дни от сключване на настоящия Договор, издадена в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице
(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
3. 1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез пълно покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. 2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(Тридесет) дни след изтичане срока на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на застраховката се удължава или се издава нова.
3. 3. разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В Гаранцията за авансово предоставените средства независимо под коя от гореизброените
форми е предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изрично следва да е записан номера и предмета на
Договора.
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени номера на банковата сметка посочена в чл. 8, ал.
1, същият следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 – дневен срок за това
обстоятелство. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се
счита, че плащанията са надлежно извършени.
Чл. 9. Гаранцията за авансово предоставените средства ще бъде използвана от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като обезпечение за точно и своевременно изпълнение на всички
задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време
да усвои гаранцията, в случаите и при условията на настоящия Договор, включително когато
изпълнението – предмет на Договора не е съгласно клаузите му.
Чл. 10. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за авансово предоставените средства
по договора в 30 (Тридесет) дневен срок, след окончателното изпълнение на Договора, след
уреждане на всички финансови отношения между страните, без да се дължат лихви на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през който средствата по Гаранцията законосъобразно са
престояли при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако липсват основания за задържането от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за авансово предоставените средства се извършва след
представяне на писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в което
задължително се посочва регистрационният номер и предмета на Договора, при следните
условия:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 8, ал. 1 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на
писмено уведомление до застрахователя.
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Чл. 11. Гаранцията 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.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за авансово предоставените
средства в пълен размер, в следните случаи:
1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато извършените работи не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание.
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 13. Във всеки случай на задържане на Гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за
авансово предоставените средства не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси
обезщетение в по-голям размер по съдебен ред.
Чл. 14. За извършване на авансовото плащане по чл. 8, ал. 1 от настоящия Договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинал на издадена фактура.
Данните на Военно формирование ………. – ………. за издаване на фактурата са следните:
БУЛСТАТ: …………….
МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНО ЛИЦЕ (МОЛ): ………………….
Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на Договора да представи
гаранция за изпълнение на договора в размер на ……….. (……………) лева, представляващи
5% (пет процента) от неговата обща стойност, без включен ДДС, под формата на:
1. Парична сума, внесена по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
БАНКА: „Уникредит Булбанк” АД
BIC: UNICRBGSF
IBAN: BG 18 UNCR 7000 3320 8565 35,
2. Безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
2. 1. да бъде безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция издадена в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа
задължение на банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение по договора от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за неизпълнение по този
Договор.
2. 2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет)
дни след изтичане срока на Договора, като при необходимост срокът на валидност на
банковата гаранция се удължава или се издава нова.
2. 3. банковите разходи по откриването и поддържането на Банковата гаранция, както и
усвояването на средствата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличие на основания за това
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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.
Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице
(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
3. 1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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3. 2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след изтичане срока на Договора, като при необходимост срокът на валидност
на застраховката се удължава или се издава нова.
3. 3. разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В гаранцията за изпълнение независимо под коя от гореизброените форми е предоставена
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изрично следва да е записан предмета и номера на Договора.
(3) Гаранцията за 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. В всеки случай на задържане на
Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и
неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не
изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в 30 (Тридесет) 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 от изпълнителя до възложителя за освобождаване на гаранцията, в което
задължително се посочва регистрационният номер на Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
освобождава гаранцията в пълен размер, ако липсват основания за задържането й за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея, при следните условия:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 8, ал. 1 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната
полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на
писмено уведомление до застрахователя.
(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, вкл. и когато 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, включително
и да приспадне от гаранцията дължимите неустойки при пълно или частично неизпълнение,
неточно или забавено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне
или прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 7 (седем) дневен срок
да допълни Гаранцията, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова
гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от
действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.
15, ал. 1 от Договора.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени видовете ремонтни дейности, когато са: в
напълно завършен вид и размери, съответстващи на техническите изисквания по предмета на
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поръчката, съответстват на всички нормативни разпоредби и отговарят на изискванията на
настоящия Договор, чрез протоколи за действително извършените СРР, подписани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или техни представители.
Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да проверява изпълнението на
този договор по всяко време относно качеството на видовете строителни ремонтни работи,
количества, стадии на изпълнение, технически параметри, влаганите материали, спазване
правилата за безопасна работа и да проверява годността и безопасността на съоръженията, по
начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и
без отклонения съответните дейности, съгласно Техническата спецификация на
обществената поръчка. При констатиране на некачествено изпълнени работи,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква същите да бъдат отстранени или поправени,
съгласно нормативните изисквания и документи за изпълнение и приемане на
строителството, като всички разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации при установяване на некачествена
работа, която не е в съответствие с Техническата спецификация и с Техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на недостатъци, които не е открил по
време на изпълнение на възложените строително ремонтни дейности, а е констатирал в
течение на оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги
поправи, без да дължи на същия заплащане за това.
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите договорни задължения.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право за задържи съответната част от гаранцията за
изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да
получи неустойка в размера определен в раздел IХ от настоящия договор.
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които могат да възникнат:
- смърт или злополука на работник на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на трето лице;
- загуба или нанесена повреда на каквото и да е имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следствие
изпълнението предмета на договора през времетраенето на строително-ремонтните дейности.
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
обекта и да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оперативна самостоятелност във връзка с
изпълнението на предмета на този Договор.
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в
настоящия Договор възнаграждение по реда, начина и срока уговорени в този Договор.
Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лицата, които ще упражняват контрол
при изпълнение на строително ремонтните работи и ще следят за качеството на
изпълняваните СРР, ще проверяват и подписват всички необходими документи/актове при и
по повод изпълнение на този договор. За целите на настоящия договор от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отговорни лица за контрол на обекта, по съставянето и подписването на
всички видове протоколи по Договора в срока на действието му са:
1. ......................................................................................
2. .............................................................................
Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и
изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в предоставената от него оферта.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение по реда, начина
и срока, посочени в настоящия договор.
Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие
за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната
информация и документи за изпълнение на договора.
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Чл. 31. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава със свои средства, човешки ресурси на свой риск
да извърши строително ремонтните работи, предмет на договора, да извърши качествено, и
да отговарят напълно на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага дейностите по изпълнението на Договора на
подизпълнители, без да е посочил това в офертата си.
Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчката в съответствие с предложеното
в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от
настоящия договор. Да извърши възложените му дейности от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване
на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на СРР и изискванията на чл.
169, ал. 1 от ЗУТ.
Чл. 33. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на възложените му работи да
спазва технологията и да влага в строителството висококачествени материали и строителни
изделия, както и да извършва качествено строително ремонтните работи. Материалите да
бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат/декларация за
съответствие. Влаганите на обекта строителни изделия да бъдат придружени с паспорт.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на договора да представя/и надлежно на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи:
1. Всички утвърдени и приети формуляри на описи, актове и протоколи, съгласно Наредба №
3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2. Протокол за окончателното приемане на строителния обект, съставен и подписан от
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Документи удостоверяващи качеството на вложените материали, утвърдени съгласно
„Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти”, приета с Постановление № 325 на Министерски съвет от
06.12.2006 год., обн. ДВ бр.106 от 27.12.2006 год.,
4. Документи, декларации, сертификати и др., от които да е видно, че строителните
продукти, които ще се влагат в изпълнение на ремонтните работи отговарят на следните
технически спецификации:
- български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или еквиваленти;
- европейски технически одобрения, когато не съществуват технически спецификации;
- признати национални технически спецификации, когато не съществуват технически
спецификации.
Чл. 34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява точно предвиденото в документацията
и заданието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да спазва всички действащи технически нормативи,
стандарти, инструкции и правила за безопасност на труда, както и да осигури за своя сметка
обезопасяване на обекта.
Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не изпълнява писмени или устни разпореждания
без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на промени в количествено –
стойностна сметка, както и по отношение на надвишени и непредвидени СРР.
Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява периодично ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода
на изпълнението на отделните видове ремонтни работи, като осигури възможност на
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражняват контрол върху изпълнението на
възложената работа.
Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва в съставянето на всички актове и
протоколи за извършените строително-ремонтни работи, подлежащи на предаване и
заплащане.
Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка всички недостатъци,
открити при приемането на обекта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или приемателната
комисия, както и да отстранява за своя сметка в 10 (десет) дневен срок, след писмена покана
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички дефекти и недостатъци на изпълнените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
СРР, появили се в гаранционните срокове дадени от него.
Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, за своя собствена сметка, преди приемане на
завършения обект от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или приемателна комисия да почисти и
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отстрани от обекта и извози извън територията на Военното формирование излишните
материали и отпадъци.
Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността и здравето по време на
работа за работниците и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на
обекта, съгласно действащите норми в областта на безопасните и здравословни условия на
труд.
Чл. 41. При изпълнение на СРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва минималните
изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за
здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
ремонтни работи и приема да упражнява безвъзмездно функции на координатор по
безопасност и здраве, съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително – монтажни
работи.
Чл. 42. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки за опазване на
пътищата и подходите, ползвани от него по време на изпълнение на дейностите предмет на
Договора, както и за безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна
отговорност. В случай на констатирана и доказана повреда на съществуващите пътища и
подходи, появила се по време на изпълнението на СРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги
отремонтира за своя сметка.
Чл. 43. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи всичко необходимо за недопускане на
повреди или разрушение на инженерната инфраструктура във и извън границите на обекта
при осъществяване на действията по изпълнение на Договора.
(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини щети по предходната алинея, то
възстановяването им е за негова сметка.
Чл. 44. В срок до 3 (три) календарни дни от подписване на настоящия Договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител
копие от валидни застрахователни полици за срока на действие на договора, съгласно чл. 171
от Закона за устройство на територията.
Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва при необходимост за своя сметка проби
и измервания, включително лабораторни изследвания, доказващи качествата на вложените
материали и системи.
Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да е вписан в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи четвърта и/или пета категория и да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валиден талон за настоящата година.
Чл. 47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на
строително ремонтни работи е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в
техническата спецификация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните
актове в областта на строителството.
Чл. 48. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител, както и
да осигурява: достъп до обекта, преглед на всички документи, свързани с
изпълнението на възложените дейности предмет на договора и др.
Чл. 49. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на
настоящия Договор.
Чл. 50. (1) От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговорни лица за обекта, по съставянето и
подписването на всички видове протоколи/актове по Договора в срока на действието му са: 1.
…………………………………..
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, неговите представители и служители се задължават да не предоставя
документи и информация на трети лица, относно изпълнението на поръчката, както и да не
използват и разпространяват каквато и да е информация, станала им известна при и/или по
повод изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.
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Чл. 51. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 3 – дневен срок, след подписването на този
Договор, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител в писмен вид списъци
на лицата, механизацията и техниката, необходими за изпълнение на Договора.
VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл. 52. (1) Гаранционните срокове, да са съобразени с действащата нормативна уредба на
Република България и по конкретно с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и ремонтни работи, съоръжения и строителни обекти.
(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) дневен срок от установяването им.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в последствие
дефекти в гаранционният срок в 10 дневен срок от получаването на писменото известие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негов представител, като започне работа не по – късно от 3 (Три)
работни дни след получаване на известието.
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите в сроковете по предходната
алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
условията на чл. 64 от договора.
VII. ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ
Чл. 53. Извършените строително – ремонтни работи се приемат с Протокол за установяване
на годността за приемане на обекта, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 54. За отделните видове работи, подлежащи на закриване (скрити строителни работи) се
съставят актове за междинно приемане и/или изпитания, съгласно нормативните документи.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 55. Договорът се прекратява в следните случаи:
1. По взаимно писмено съгласие между страните изразено в писмена форма.
2. С окончателното му изпълнение.
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10 дневно
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
4. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забавяне на ремонтните дейности от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 5 (Пет) календарни дни.
5. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът
да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП.
6. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) дни
или не извършва строително ремонтните работи по уговорения начин и с нужното качество,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да
му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира
обезщетение.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
Чл. 56. 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. 57. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора, с повече от 5 работни дни.
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2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци.
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора.
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
IХ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 58. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% за всеки просрочен ден, но не повече
от 30 % от стойността на забавената дейност/неизвършените видове СРР, без ДДС.
Чл. 59. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % от
стойността на неизпълнената част, без ДДС.
Чл. 60. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 30 % (тридесет
процента) от цената на договора.
Чл. 61. При лошо изпълнение, констатирано с подписан двустранен констативен протокол
и/или ако при извършване на дейностите предмет на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е
отклонил от поръчката и/или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,
може да иска поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане на
разходите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходими за поправката или съответно намаляване на
дължимото възнаграждение по договора.
Чл. 62. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по договора, той дължи
неустойка в размер на законната лихва от деня на забавата.
Чл. 63. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по Договора от правото й да
търси обезщетение за претъпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
Чл. 64. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените
щети и пропуснати ползи от забавеното отстраняване, доказани с финансово-счетоводни
документи.
Чл. 65. В случай на неспазване на срока за изпълнение на договора, без основателни
причини, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер до 3% от не
извършените ремонтни дейности за всеки просрочен ден.
Чл. 66. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите произтичащи от този договор има право да
задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:
1. при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при прекратяване регистрацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай, че същият е юридическо
лице).
3. при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата в
чл.21, ал.1, т.5, предложение второ от ЗКС.
X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 67. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на
задълженията си при настъпването на форсмажорни обстоятелства. Срокът за изпълнение
на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно.
Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били
дължими преди настъпването на форсмажорното обстоятелство.
(2) Страната, която е засегната от форсмажорното обстоятелство, следва в максимално
кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна, както и да
представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за
появата, естеството и размера на форсмажорното обстоятелство и оценка на неговите
вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя
последващи известия за начина, по който форсмажорното обстоятелство спира
изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.
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(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради форсмажорното
обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора
спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.
(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени
като последица от форсмажорното обстоятелство.
(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е
възпрепятствано от форсмажорното обстоятелство, за което е дадено известие в
съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното
обстоятелство, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или
смекчат въздействието на форсмажорното обстоятелство и доколкото е възможно, да
продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от
форсмажорното обстоятелство.
(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до
спирането му.
Чл. 68. (1) Форсмажорното обстоятелство (непреодолима сила) по смисъла на този договор
е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън
разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави
изпълнението му невъзможно.
(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на
неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на
дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 69. 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. 70. Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват в писмена
форма.
Чл. 71. 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.
Чл. 72. 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. 73. Нищожността, на която и да е клауза от договора не води до нищожността му като
цяло.
Чл. 74. (1) За целите на този договор адресите за кореспонденция на страните са:
- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, бул. „Генерал Е.Тотлебен” № 34, тел: 02/9223408, 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 ….(….) страници.
Договорът включва следните приложения, неразделна част от него:
1. Приложение № 1 – Количествено – стойностна сметка;
2. Приложение № 2 – Техническо предложение
3. Приложение № 3 – Ценово предложение;
4. Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП;
5. Гаранции.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: _____________

ИЗПЪЛНИТЕЛ: _________________
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X. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ
за участник в обществена поръчка за строителство с предмет
„Ремонт на покривно покритие”
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 ......................
4.3. .............................................................................................,
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/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчки за строителство с предмет
„Ремонт на покривно покритие ”
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: №.......
(изписва се номера и наименованието на обособената позиция)
от _____________________________________________________
(наименование на участника)
Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническата
спецификация и документацията за участие.
1.

Ще

изпълним

строително–монтажните

работи,

съгласно

Техническата

спецификация и документацията за участие, в срок и с необходимото качество.
2.

Срокът на валидност на офертата е 60 /шестдесет/ дни, считано от датата на

крайния срок за подаване на офертите.
3.

Гаранционни срокове.

Гаранционните срокове на изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно
чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Разрешение за ползване на
обекта.
4.

При изпълнение на СМР ще използваме строителни материали и изделия, които

отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно нормативната
база. Същите ще бъдат с маркировка за съответствие и ще се придружават със сертификат за
съответствие или декларация за съответствие, изготвени на български език.
5. Ще спазваме изискванията за закрила на заетостта и минималната цена на труд при
изпълнението на договора.
6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог
данни и информация за спецификата на обекта, придобита в процеса на участие в поръчката
или изпълнение на договора.
7. Ще спазваме всички мерки за осигуряване на безопасни условия на труд съгласно
действащото законодателство и подзаконовите нормативни документи.
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8. При

изпълнение

на

дейностите

по

договора,

ще

спазваме

установения

пропускателен режим и действащите разпоредби за реда, работното време и мерките за
безопасност и охрана на труда във войсковия район.
В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим
договора за изпълнение на СМР в указания от Вас срок.
Гарантираме, че ще изпълняваме всички дейности по договора в съответствие със
законовите разпоредби в Р. България.
Преди сключването на договора ще представим гаранция за изпълнение в размер на
5% от стойността на договора без ДДС, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на
задълженията си, в съответствие с договорените условия.
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Стриктно
ще се придържаме към Вашите изисквания и ще спазваме точно Вашите указания.

Приложение:
Друга информация (без посочване на цени), която участникът счита за необходима за
доказване съответствието с изискванията на възложителя (в случаите, в които е
приложимо).

___________________
(дата )

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)

Забележка;
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в
Техническото предложение. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с
техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Когато участникът ползва подизпълнители, задължително трябва да са посочили
това обстоятелство в Техническото предложение както и дела от поръчката, който ще
им възложат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за строителство с предмет
„ Ремонт на покривно покритие ”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

№

1

2

3
4
5
6

Наименование

Технически изисквания

Демонтаж стара
хидроизолация
Демонтаж на
покривна обшивка от
поцинкована
ламарина
Демонтаж на шапки
по комини
Демонтаж на улуци
Демонтаж на
водосборни
казанчета
Демонтаж на
водосточни тръби

Поцинкована ламарина с полиестерно
покритие б=1мм, дебелина на
7
цинковото покритие мин. 200гр./м2, и
мин. 4 микрона ПВЦ/м2, размери
1,5х0,5м.
Поцинкована ламарина с полиестерно
покритие б=1мм, дебелина на
Водобранен профил
8
цинковото покритие мин. 200гр./м2, и
комини
мин. 4 микрона ПВЦ/м2, размери
12х0,07 м.
За полагане на външни тухлени
Вароциментова
зидарии, устойчива на атмосверни
9
мазилка комини
влиания, в съотношение цимент/гасена
вар/пясък 1/0,3/4, дебелина до 5см.
За външна употреба на циментова
Шпакловка с мрежа и
10
основа, мразоустойчива и
ъгли на комини
водоотблъскваща, дебелина до 5мм.
Водна дисперсия на калиеви силикати
Силикатна мазилка
и акрилни смоли с минерални
11
на комини
пълнители и пигменти, устойчиви на
лоши атмосферни условия
Доставка и монтаж
на поцинковани
шапки на комини

Мярка

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
„Ремонт на покривно покритие на сграда №22 „Битов корпус №2”
К-во

м2

582,00

м.л.

122,00

бр.

3

м.л.

122,00

бр.

10

м.л.

200,00

бр.

3

м.л.

12,00

м2

12,00

м2

12,00

м2

12,00

Ед.
цена
без
ДДС

Стой
ност
без
ДДС
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12

13

14

15

16

17

18

Поцинкована ламарина с полиестерно
покритие б=1мм, дебелина на
Обшивка комини
цинковото покритие мин. 200гр./м2, и м.л.
12,00
мин. 4 микрона ПВЦ/м2, размери
12х0,5 м.
Течна битумна хидроизолация в
състав финнодисперсна система от
битум, каучук, емулгатор и вода,
Монтаж на
пластификатори, неорганични
хидроизолация с
пълнители и армиращи влакна,
течна гума - грунд,
м2
1164,00
устойчива на природни въздействия,
двуслоен изомакс с
химически влияния, ниски и високи
воал
температури, несъдържаща органични
разтворители, пожаробезопасна, воал
от полиестер с ширина 1.00 м.
Монтаж на поли от
Поцинкована ламарина с полиестерно
поцинкована
покритие б=1мм, дебелина на
ламарина по бордове цинковото покритие мин. 200гр./м2, и м2
122,00
на покрива и козирка мин. 4 микрона ПВЦ/м2, размери
над вход
122х0,5 м.
Монтаж на шапки от Поцинкована ламарина с полиестерно
поцинкована
покритие б=1мм, дебелина на
ламарина по
цинковото покритие мин. 200гр./м2, и м2
122,00
бордовена покрива и мин. 4 микрона ПВЦ/м2, размери
козирка над вход
122х0,5 м.
Поцинкована ламарина с полиестерно
Монтаж на нови
покритие б=1мм, дебелина на
водосборни
бр.
10
цинковото покритие мин. 200гр./м2, и
казанчета
мин. 4 микрона ПВЦ/м2, Ф-120мм.
Поцинкована ламарина с полиестерно
покритие б=1мм, дебелина на
Монтаж на улуци
м.л. 122,00
цинковото покритие мин. 200гр./м2, и
мин. 4 микрона ПВЦ/м2, Ф-120мм.
Поцинкована ламарина с полиестерно
Монтаж на
покритие б=1мм, дебелина на
м.л. 200,00
водосточни тръби
цинковото покритие мин. 200гр./м2, и
мин. 4 микрона ПВЦ/м2, Ф-120мм
Всичко СМР без ДДС
20% ДДС
КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА с ДДС

Общата стойност за ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е
....................................................................................................... лева с включен ДДС.
( словом)
Забележка:
Крайната предлагана цена на СМР не трябва да надвишава осигурения финансов
ресурс /прогнозната стойност/ за обществената поръчка.
Всички размери за тенекеджииски работи след вземане на размери от място.

_____________
(дата)

_____________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от Вас обществена поръчка за строителство с предмет
„ Ремонт на покривно покритие ”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя, а именно:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

№

1
2
3
4

Наименование
Демонтаж мълниезащитна
инсталация
Демонтаж на стари
керемиди и греди
Разваляне на летвена
обшивка
Подмяна на дървени
елементи

Технически изисквания

Мярка

„Ремонт на покрива на сграда №19 „Склад”

К-во

бр.

1

м2

330,00

м2

330,00

м3

10,00

Ед.
цена
без
ДДС

Стой
ност
без
ДДС

нерендосани иглолистни
м2 330,00
дъски, 2 см.
рендосани, 2/24 см
Доставка и монтаж на челни
6
(уточняване ширина на
м.л. 80,00
дъски
място), байцвана
Доставка и монтаж на PVC
7
Ф-100, цвят - кафяв
м.л. 62,00
улуци
Доставка и монтаж на PVC
8
Ф-100, цвят - кафяв
бр.
6
казанчета
Доставка и монтаж на PVC
9
Ф-100, цвят - кафяв
м.л. 24,00
водосточни тръби
паропропускливо фолио с
Покриване с дишаща
10
тегло не по - малко от 120- м2 330,00
противовлажна мембрана
гр/м2
Направа на двойна летвена
11 скара върху дъсчената
3/4 см
м2 330,00
обшивка
5

Направа на дъсчена обшивка
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Покриване с керемиди тип
12 "Марсилски" (включително цвят стандартен
м2 330,00
капаци по било)
Oбшивка от ламарина на
поцинкована ламарина, 0,5
13
м.л. 20,00
челна дъска
мм
Възстановяване и ремонт на аналогично на
14
бр.
1
мълниезащитна инсталация съществуващата
Всичко СМР без ДДС
20% ДДС
КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА с ДДС

ОБЩАТА СТОЙНОСТ ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Е
....................................................................................................... ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС.
( СЛОВОМ )

Забележка:
Крайната предлагана цена на СМР не трябва да надвишава осигурения финансов
ресурс /прогнозната стойност/ за обществената поръчка.
Всички размери за тенекеджииски работи след вземане на размери от място.

_____________
(дата)

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

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ
Между Сухопътните войски и.............................................................., участник в
обществена поръчка поръчки за строителство с предмет „Ремонт на покривно покритие”.
Днес,................., между Сухопътните войски и .............................................., участник в
обществена поръчка по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените
поръчки, наричан по-долу за краткост „участник” се сключи този,
ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ:
Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер 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 възлагането 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 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 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 възлагането
на обществената поръчка, така и за срока за изпълнение на договора за обществена поръчка.
ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ:
___________________________

ЗА УЧАСТНИКА:
____________________
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
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 за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет
„Ремонт на покривно покритие ”,
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
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.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.
1.1, в друга държава членка или трета страна;
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 3-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
ДЕКЛАРАТОР:
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)

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 № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 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 за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет
„Ремонт на покривно покритие ”,
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Участникът, който представлявам 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 и към общината по седалището на
възложителя и на участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен
орган.
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. За участника, когото представлявам, не е установено, че е представил документ с
невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
4. За участника, когото представлявам не е установено, че не е предоставял изискваща
се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
5. Срещу участникът, който представлявам не е установено с влязло в сила
наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или
3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на
труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която участникът е установен.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
ДЕКЛАРАТОР:
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)

Забележка: При деклариране на обстоятелствата следва да бъдат спазени изискванията на чл. 192, ал. 3 от
ЗОП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

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. 1 от ЗОП за строителство с предмет „Ремонт на
покривно покритие ”,

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.

____________________
(място на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис, печат/фамилия)

___________________
(дата на деклариране)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

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. 1 от ЗОП за строителство с предмет „Ремонт на
покривно покритие ”,
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/

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/
36

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.
_________________
(място на деклариране)

_______________
(дата на деклариране)

Декларатор: _________________
(подпис и печат)

/_________________________/
(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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
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 за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Ремонт
на покривно покритие ”,
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. За представлявания от мен участник Е/НЕ Е (невярното се зачертава) налице
основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно:
(тази част се попълва, единствено ако за кандидата Е налице основание по чл. 69 във вр.
с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) ...................................................................................................
(описва се в какво се състои основанието по чл.69, ал.1 и/или ал.2 от ЗПКОНПИ).
ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична
длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или
задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи
на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма
право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или
да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в
която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.
Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за
обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове,
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската
държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник,
притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след
освобождаването му от длъжност.
Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени
в чл. 6 от същия закон.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от НК.
ДЕКЛАРАТОР:
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)

38

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
за изпълнени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка
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 за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет
„Ремонт на покривно покритие ”,
ДЕКЛАРИРАМ:
списък на обектите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват
извършеното строителство
№

ОБЕКТ,
МЕСТОНАХОЖД
ЕНИЕ,
ОПИСАНИЕ

№ и дата на
договор

Крайна дата на
завършване на
Възложител
строителството

Стойност/
цена
(лв., без
ДДС)

1.
2.
....
Приложение: . .....................................................................................................................................
(документи, които доказват извършеното строителство /обявления за приключване на договори,
удостоверения за доброизпълнение по договори за строителство, референции и др./ )

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният/ната ...............................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН: .............................., притежаващ/а лична карта №……………….., издадена
на ……………… от ..................., с постоянен адрес:……...………………………,
в качеството си на …………………………………………………………………..
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласен/на съм Командване на Сухопътните войски, ЕИК 129010171,
със седалище и адрес на управление: гр. София, област София – град, община
Столична, район Красно село, бул. Генерал Тотлебен № 34, представлявано от
генерал – майор Михаил Попов, в качеството си на командир на Сухопътните
войски, да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на
Закона за защита на личните данни, които предоставям, във връзка с
………………………………………………………………………….........................
.................................................................................................................……………...
2. Предоставена информация за себе си на Командване на Сухопътните
войски, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни е доброволна информация.
3. Запознат/а съм с:
-

целта и средствата на обработка на личните ми данни;

-

доброволния характер на предоставянето на данните;

-

правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и
обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за
защита на личните данни.

Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: …………......…………
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник на основание чл. 101, ал.11 и чл. 107, т.4 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 за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет
„Ремонт на покривно покритие ”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2,
т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в горепосочената обществената
поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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