ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРEСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви отправям покана да представите оферта за изпълнение на
малка обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП, с
наименование:
“Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция
при ПК 968+55”
Идент. номер на поръчката: 80-166
Поканата за участие и приложенията към нея на хартиен носител могат да се
получат безплатно в Централното управление на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр.
София 1336, ж.к.“Люлин 2”, бул.“Панчо Владигеров” № 66, или се изпращат
чрез куриерска служба до заинтересованите лица за тяхна сметка. Лице за контакт
– Анастасия Александрова - тел. 02 / 939 62 54.
Поканата за участие и приложенията към нея може да се видят на
www.bulgartransgaz.bg.
Всеки участник може да представи само една оферта по обекта на поръчката.
Участниците не могат да подават оферти за отделни части от обекта на поръчката.
Изискванията за участие и указанията за попълване на офертата са дадени в
Приложение № 2 към настоящата покана.
Срокът за представяне на офертите е до 17.00 ч. на 09.12.2008 г.
Офертата се представя в Централното управление на “Булгартрансгаз” ЕАД,
гр. София 1336, ж.к.“Люлин 2”, бул.“Панчо Владигеров” № 66, в запечатан
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непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
Върху плика участникът записва «Оферта», посочва наименованието на поръчката,
идентификационния й номер, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес.
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.
Всеки участник, може да поиска писмено от Възложителя разяснения по
настоящата покана чрез писмо или факс до 5 /пет/ дни преди изтичане на срока за
подаване на оферти, адресирани както следва:
"Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, ж.к."Люлин 2", п.к. 3
бул."Панчо Владигеров" № 66
факс 02/925 00 63 и/или 02/939 64 79
лице за контакти: Кремена Кочукова- 02/939 66 90.
Неразделна част от настоящата покана са следните приложения:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 5/1
Приложение № 5/2
Приложение № 5/3
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11

Образец на Оферта
Условия за участие и указания за попълване на офертата
Образец на Техническо предложение
Проект на Договор за изпълнение на поръчката
Образец на Ценова оферта
Образец на Ценова листа
Образец на Количествено–стойностна сметка
Образец на Показатели на ценообразуване
Образци на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.
47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП
Образец на гаранция за авансово плащане
Образец на гаранция за изпълнение
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Методика за определяне на комплексната оценка на офертата

Извлечение от работния проект по части “Организация на
строителството” и “Хидротехническа”, в т. ч. Количествени
сметки

С УВАЖЕНИЕ,
АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
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Приложение № 1
ОБРАЗЕЦ
Наименование на
Участника:
Правно-организационна
форма на Участника:
Седалище по регистрация:
Данъчен номер:
Булстат номер:
Точен адрес за
кореспонденция:
Телефонен номер:
E-mail:
Факс номер:
Лице за контакти:

(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

(град, пощенски код, улица, №)

До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София
Р България

ОФЕРТА
Наименование на
поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на
Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”

Идент. номер
на поръчката:

80-166

Уважаеми госпожи и господа,
След запознаване с всички документи и образци от поканата за представяне на
оферта получаването, на които потвърждаваме с настоящото ние удостоверяваме и
потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията, посочени в
поканата и всички приложения към нея и предлагаме да извършим:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________
(общо описание на дейностите, които ще се извършат в изпълнение на поръчката)

които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията на
Възложителя, посочени в писмото-покана и приложенията към нея, като предложението
ни включва следното:
1. Техническо предложение, подготвено в съответствие с образеца към писмотопокана;
2. Ценова оферта с приложенията към нея (Представени в едно с настоящата
оферта в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”).

През последните пет години фирмата ни е извършила подобни на обявените от
Вас строителни дейности за следните клиенти:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
В подкрепа на твърдението си, прилагам към настоящата оферта препоръки за
изпълнени подобни строителни дейности от следните наши постоянни партньори:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Потвърждаваме, че сме застраховани в съответствие с изискванията на чл. 171 от
ЗУТ за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в
проектирането и строителството и/или на трети лица, вследствие на наши неправомерни
действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.
Настоящата оферта е валидна за период ________ (не по-малко от 90
календарни дни, от крайната дата за представяне на оферти), като ние ще сме
обвързани от условията за изпълнение, посочени в същата и тя ще може да бъде приета
във всеки един момент преди изтичане на този срок.
Приложения: документи, според изискванията на Възложителя и приложенията към
писмото-покана.
Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и Фамилия
Подпис на представляващия
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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Приложение № 2

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ ЗА
ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА
Наименование на
поръчката:
Идент.номер
на поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на
Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”
80-166

1. Изисквания към подготовката на офертата
1.1. Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива) по
чл.171 от ЗУТ
Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни
застрахователни полици по чл.171 от ЗУТ за строителство, заверени копия на които трябва
да приложат към офертата си.
Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на изпълнителя
и/или неговите подизпълнители за дейността, която извършват трябва да бъдат, съгласно
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството.
1.2. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на
строителя
Участникът трябва да притежава удостоверение за регистрация в Централния
професионален регистър на Строителя за дейности от Четвърта група “Строежи от
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на
околната среда”, трета категория или Трета група “Строежи от енергийната
инфраструктура”, трета категория.
1.3.Застраховка на обекта на поръчката по чл.173, ал.1 от ЗУТ
В 3–дневен срок преди очакваната дата на подписване на Протокола за откриване на
строителната площадка за строежа (обр.2 по НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството), Изпълнителят се задължава да представи на
Възложителя Застрахователна полица, издадена по реда на чл. 173 от ЗУТ, с период на
застраховката от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка
до датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на
строежа с покритие – пълната стойност на договора за цялостно изпълнение на строежа. За
целта кандидатите трябва да направят предварително проучване на етап подготовка на
офертата за участие в процедурата.
Стойността на застрахователната премия за строежа не следва да бъде включена в
оферираната от участника цена.
Формата и условията на застраховката по чл. 173 от ЗУТ трябва да бъдат
предварително съгласувани с Възложителя.
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Условията на застраховката са:
Ползващо се лице /бенефициент/ : „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, ж.к. Люлин 2,
бул. „Панчо Владигеров” 66 ЕИК по БУЛСТАТ 175203478 – Възложител по договор №
.......................;
Застрахован: /фирмата на изпълнителя и адрес/;
Застрахована дейност:..........................................;
Лимит на отговорността – Секция I ”Застраховане на имущество”-/стойността на
договора / лв.
Лимит на отговорността – Секция II ”Отговорност към трети лица”:
а/ за всяко събитие -.....................................................лева /при нараняване и смърт: на
едно лице не по-малко от 10 000 (десет хиляди) лева/;
б/ в агрегат за периода на застраховката -...........................................лева /но не помалко от 20 000 (двадесет хиляди) лева.
в/ Повреда на собственост и загуба на доход - 300 000 (триста хиляди) лева на
събитие.
Застрахователната полица не трябва да предвижда самоучастие на застрахования.
Заплащането на застрахователната премия е за сметка на изпълнителя.
Застрахователната премия трябва да бъде изплатена изцяло на застрахователя при
подписване на застрахователния договор.
Срокът на Застраховката трябва да бъде с период от датата на подписване на
Протокола за откриване на строителната площадка за строежа до датата на подписване на
Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа с покритие –
пълната стойност на договора за цялостно изпълнение на строежа.
За целта на застраховането, персоналът на Възложителя, собствеността на
Възложителя извън тази, представляваща част от обекта и другите Изпълнители на
Възложителя ще бъдат считани като трети лица. Всяка повреда на съществуващи
съоръжения ще бъде третирана като повреда на Трета страна.
Застраховката не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално
уговорения в полицата срок или той да се променя без писменото съгласие на Възложителя.
Изпълнителят е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на
застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай, че през застрахователния
период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.
В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението на изпълнителя
за сключване и поддържане на застраховката по чл. 173 от ЗУТ до подписване на протокола
за установяване годността за ползване на строежа, той може да спре всички плащания, които
дължи на изпълнителя до отстраняването на горното неизпълнение.
Изпълнителят е длъжен да представя на Възложителя всички застрахователни полици
и приложения към тях в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства, относно
изпълнението на задълженията си по застрахователния договор.
1.3. Застраховка за обезпечаване на гаранционната отговорност на Изпълнителя
през гаранционния период на извършените от него видове строително-монтажни
работи
Изпълнителят обезпечава отговорността си за първата година от гаранционния срок
със задържана от Възложителя парична сума в размер, съгласно приетата ценова оферта /не
по-малко от 5% от стойността на договора/. За останалата част от гаранционните срокове
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя застрахователна полица, покриваща пълната стойност на
изпълнените работи, със срок – до изтичане на гаранционните срокове за изпълнените СМР,
съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти.
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Неизпълнението на това условие - Изпълнителят да представи на Възложителя
застрахователна полица с покритие пълния обем на изпълнените строително-монтажни
работи и с период на застраховката – до изтичане на най- дългия от гаранционните срокове е
достатъчно основание за неплащане от Възложителя на част от сумите по договора.
Формата и условията по застрахователната полица трябва да бъдат предварително
съгласувани с Възложителя.
В застрахователната полица като трето ползващо се лице /бенефициент/ трябва да
бъде посочен „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров” 66
ЕИК по БУЛСТАТ 175203478, а като застрахован /фирмата на изпълнителя и адрес/.
Заплащането на застрахователната премия е за сметка на изпълнителя, като
Застрахователната премия трябва да бъде изплатена изцяло на застрахователя при
подписване на застрахователния договор.
Застрахователната полица не трябва да предвижда самоучастие на застрахования.
Стойността за застрахователната премия по тази точка е за сметка на Изпълнителя и
не трябва да се включва в Ценовата листа към Ценовото предложение на участниците.
1.4.Техническо предложение
Към техническото си предложение, изготвено по приложения образец, участниците
трябва да представят Обяснителна записка, която да съдържа данни и обосновки за: условия
за изпълнение на строителството; организация на строителството; избор на материали;
здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда по време на
строителството и др. Обяснителната записка трябва да съдържа раздел за безопасни и
здравословни условия на труд, основни организационни мерки за безопасност и технически
мерки за безопасност, съобразени с изискванията в част ПБЗ на Работния проект.
Участниците трябва да приложат и Линеен график за изпълнение на поръчката,
включващ отделните видове дейности, които е необходимо да бъдат изпълнени за цялостната
реализация на обекта на поръчката, показващ общото време от сключване на договора до
подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване.
1.5. Начин на образуване на предлаганата цена
Договорът с избрания за изпълнител участник ще се сключи на стойност, посочена в
офертата, която няма да подлежи на увеличение до подписване на Констативен протокол за
установяване годността за ползване на строежа.
Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изграждането на
строежа е задължение на Изпълнителя.
Предложената цена за строително–монтажните работи се доказва с количествено–
стойностни сметки, в които са посочени и единични цени на видовете работи. Количественостойностните сметки се изготвят на базата на количествените сметки от Работния проект.
Към цената на СМР се включва (като процент от тях) и стойността на временното
строителство.
Строително-монтажните работи ще се разплащат на база действително извършените
работи, одобрени от представител на Възложителя до размера на стойността им в
количествено-стойностните сметки от офертата на участника.
2. Съдържание на офертата
Офертата се подготвя по представения към документацията образец и трябва да
съдържа следните документи:
2.1.
Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2.2.
Оферта на участника – изготвена в съответствие с образеца;
2.3.
Пълномощно на лицето, подписващо офертата – прилага се, когато офертата не
е подписана от лицето, управляващо и представляващо участника;
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2.4.

2.5.

2.6.

Удостоверение за актуално състояние по чл. 33 от Търговския регистър, ако
участниците са юридически лица или еднолични търговци, а когато е
физическо лице – копие от документ за самоличност. Удостоверението за
актуално състояние следва да бъде издадено не по-рано от 3 /три/ месеца преди
датата на представяне на офертата;
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП
(попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата
документация (Приложение № 6). Декларацията се подписва задължително от управляващия и
представляващ дружеството или едноличния търговец. Когато управляващите дружеството
или едноличния търговец са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от
управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица – от техния
представител в съответния управителен орган. Декларация се представя и от физическите и
юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод);
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (попълва се,
подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация
(Приложение № 6). Декларацията се подписва задължително от всички членове на
управителните (не само от управителя и представляващ участника) и контролни органи на
участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тези длъжности.
Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника
са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния
управителен или контролен орган. Декларация се представя и от физическите и юридическите
лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато
деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод);

2.7.

Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника:
2.7.1. Копие от застрахователните полици на участника и неговите
подизпълнители (ако има такива) по чл.171 от ЗУТ за строителство;
2.7.2. Годишен баланс и отчет на приходите и разходите за последната
счетоводно приключена година;
2.8. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на
участника:
2.8.1. Списък на основните договори за строителство и препоръки за
изпълнените поръчки от подобен характер през последните 5 /пет/ години по
смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
2.8.2. Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на
строителя за строежи за Четвърта група, трета категория или Трета група, трета
категория.
2.8.3. Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага и
възнамерява да използва при строителството;
2.8.4. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на участника и лицата, които ще отговарят за извършване на
строителството;
2.8.5. Удостоверение за извършване на дейността Координатор по безопасност
и здраве по време на строителство на лицето, което ще изпълнява тези функции;
2.8.6. Данни за собствените или наети технически лица, които участникът ще
използва при извършване на строителството.
2.9.
Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при
изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и дела на
тяхното участие, в процент от общия дял и конкретната част от обекта
на поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Всеки от
подизпълнителите представя следните документи, които се прилагат към
офертата на участника:
2.9.1.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - подписва се от
лицето, управляващо и представляващо подизпълнителя;
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2.9.2. Декларации за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от
ЗОП;
2.9.3.Удостоверение за актуално състояние по чл. 33 от Търговския регистър,
ако подизпълнителят е юридическо лице или едноличен търговец, a когато е
физическо лице – копие от документ за самоличност;
2.9.4.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на
подизпълнителя и персонала, с който ще участвува в изпълнението на
поръчката;
2.10. Декларации за запознаване със строителните площадки;
2.11. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП;
2.12.
Техническо предложение
2.12.1. Обяснителна записка;
2.12.2. Линеен график за изпълнение на поръчката.
2.13.
Ценова оферта,и приложенията към нея:
2.13.1. Ценова листа;
2.13.2. Количествено-стойностна сметка;
2.13.3. Показатели за ценообразуване на СМР.
Ценовата оферта и всички приложения към нея се изготвят по образците от
Документацията за участие и задължително се представят в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.
Всяка страница от офертата трябва да бъде заверена с подпис и печат на участника.
3. Брой и копия на офертата
Един брой.
4. Представяне на варианти на офертата
Не се приемат варианти.
5. Изисквания към гаранциите
5.1.Общи изисквания към гаранциите
Гаранциите се представят в една от следните форми:
а/ депозит на парична сума по следната сметка на “Булгартрансгаз” ЕАД:
Банка: “УниКредит Булбанк” АД – гр.София, Р България
Банков код BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01
б/ банкова гаранция в полза на “Булгартрансгаз” ЕАД.
Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло
или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши
безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от
представляващия търговското дружество.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва
да предвиди и да заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че
размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения.
Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
5.2.Гаранция за изпълнение на обекта на поръчката
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Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че
представя банкова гаранция, условията по гаранцията трябва да бъдат предварително
съгласувани с Възложителя.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на поръчката и трябва да
бъде със срок на валидност не по–малко от 1 (един) месец, считано от датата на подписване
на протокола за установяване годността за ползване на строежа.
Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно
плащане при първо писмено искане на “Булгартрансгаз” ЕАД, в случай че Изпълнителят не е
изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с определеното в него.
Гаранцията за изпълнение се освобождава след изтичане на 1 /един/ месец, считано от
датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на
строежа, освен в случай, че Възложителят е усвоил същата преди приключването на
договора по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя някое от задълженията му
по договора в съответствие с определеното в него.
5.3.Гаранция за авансово плащане
Когато участникът, определен за изпълнител е оферирал плащане на аванс за
изпълнение на поръчката, пълният размер на същият задължително трябва да е обезпечен с
банкова гаранция, която се представя по приложения към документацията образец.
Срокът на валидност на гаранцията за авансово плащане трябва да бъде не по-малко
от 15 (петнадесет) календарни дни след датата на която авансовото плащане ще е напълно
възстановено от Изпълнителя.
Гаранцията за авансово плащане се освобождава от банката със същите суми, с които
Възложителя си възстановява Авансовото плащане чрез намаляване от месечните суми,
дължими на Изпълнителя за изпълнените от него количества и видове работи до цялостното
възстановяване на авансовото плащане.
6. Запознаване на кандидатите за изпълнител със строителната площадка
Възложителят ще организира оглед на строителната площадка за всички участници.
По време на огледа участниците ще могат да задават въпроси, произтичащи от настоящата
документация и/или огледа.
Огледът ще се проведе на 02.12.2008 г. от 10.00 часа. Място на срещата –
бензиностанция на OMV, намираща се на входа на гр. Сандански.
Кандидатите следва в срок до 16.00 часа на 28.11.2008 г. да представят списък на
своите представители с трите имена и ЕГН, които ще участват при огледа на строителната
площадка. Това може да стане с факс, препоръчано писмо с обратна разписка или чрез
куриерска служба, като същите бъдат адресирани до Изпълнителния директор на
“Булгартрансгаз” ЕАД, с копие до лицето за контакти, посочено в обявлението.
Условията, при които следва да бъде изпълнена поръчката по настоящата процедура,
са подробно описани в приложенията към писмото-покана.
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(наименование на участника)

До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София
Р България

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на
Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”
80-166

Уважаеми Господа,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на строеж
“Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”.
І. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Обектът на поръчката ще изпълним в посочения по-долу срок:
1. Срок за изпълнение на СМР и подписване на
Констативен протокол за установяване
годността за ползване на строежа (без
забележки).

………………….. работни дни (не повече от
50 работни дни), считано от датата на
подписване на договора

ІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:
Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове строително–монтажни работи
по обекта на малката обществена поръчка ще бъдат, както следва:
¾ Фирмена гаранция, но не по-малко от фиксираните
в 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, от
които:
- с парична обезпеченост - разплащане на % от
общата стойност на обекта на поръчката (не по- малко от 1
година).

по т. 11 - ..….… години
(не по-малко от 8 г.)
по т. 12 - ..….… години
(не по-малко от 8 г.)

……………..…… години
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- със застрахователна полица за останалата част от
гаранционния срок за пълния обем на извършените работи

………………....… години

Приложения:
1. Обяснителна записка;
2. Линеен график за изпълнение на поръчката.

дата: .................
име и фамилия ..........................................................
длъжност .....................................................................
наименование на участника ....................................
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ДОГОВОР
№ ..................
Днес…………. 2008 г. в гр. София между:
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.
“Панчо Владигеров” № 66, рег. по ф.д. № 16439/2006 г. по описа на СГС - Фирмено
отделение, с ЕИК по БУЛСТАТ 175203478 и идентификационен номер по ДДС BG 175203478,
представлявано от Ангел Семерджиев - Изпълнителен директор, наричано по-нататък в
договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
.........................................................,
със
седалище
и
адрес
на
управление
.................................................................................., регистрирано по ф.д. ......................... по описа
на .............................................., с ЕИК по БУЛСТАТ ................................. и идентификационен
номер по ДДС ...................................., представлявано от .................................. –
....................................., наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
(НВМОП) за определяне на изпълнител на малка обществена поръчка с наименование:
“Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при ПК
968+55”
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
възнаграждение следното:
- временно строителство;
- строително-монтажни работи;
- доставката на необходимите материали и оборудване;
- осъществяване на функциите на Координатор по безопасност и здраве по време на
строителството;
- всички дейности по приемане на строежа и подписване на Констативен протокол за
установяване годността за ползване
за:
“Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при
ПК 968+55”, наричан за краткост строеж.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички дейности по т. 1.1., при точно спазване на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени с настоящия договор и приложенията към него.

П. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА.
2.1. Срокът за цялостното изпълнение предмета на договора е ................ (словом
.................................... ) (не повече от 50 работни) дни, считано от датата на подписване на
договора.
2.2. При настъпване на неблагоприятни метеорологични условия или повишаване
нивото на речните води, непозволяващи изпълнение на строително-монтажните работи,
страните по договора подписват констативен протокол за наличие на неблагоприятни
метеорологични условия или високо ниво на речните води, придружен с официална справка,
издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. В тези случаи,
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срокът за цялостно изпълнение на договора по т. 2.1. може да се удължи с периода, посочен в
констативния протокол.
III. ЦЕНА.
3.1. Общата стойност на договора е в размер на ..................................... лева (словом
....................................................................), без ДДС.
3.2. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на предмета на
договора и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реализацията му.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1., както следва:
4.1.1. ........... % аванс (не повече от 20% ) в срок до ......... (не по-малко от 5) работни
дни от подписване на договора и след представяне на следните документи:
- банкова гаранция по т. 4.2. за стойността на дължимия аванс, открита в пълно
съответствие с образеца, представен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение №5 ;
- оригинална фактура за дължимата сума.
Съответствието на текста на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова гаранция на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Приложение № 5, се удостоверява (заверява) с подпис и
дата, поставени от оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, върху копие на гаранцията.
Датата на данъчното събитие е датата на заверката от Възложителя на банковата гаранция за
авансово плащане.
4.1.2. .......... % текущо месечно разплащане за действително извършените и с
необходимото качество видове работи (доставки и СМР) в срок до ................. (не по-малко от
5) работни дни, от представяне на следните документи:
- протокол за установяване на действително изпълнените количества и видове работи,
подписан от представители на двете страни;
- оригинална фактура за дължимата сума.
Датата на данъчното събитие за изпълнените и подлежащи на текущо разплащане
видове работи е датата на съгласуване и подписване на съответния протокол от оторизирания
за ценова заверка представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
За всяко текущо месечно плащане ДДС се начислява и фактурира върху 100% от
стойността на извършените работи, с приспадане на изплатения аванс.
4.1.3. ........... % (не по-малко от 5 %) след подписване на Констативен протокол за
установяване годността за ползване на строежа без забележки, в срок до ....... (не по-малко от
5) работни дни от представяне на копие от посочения документ;
4.1.4. .......... % (не по-малко от 5 %) след изтичане на ......... (не по-малко от 1) година,
считано от датата на подписване на Констативен протокол за установяване годността за
ползване на строежа , в срок до ........... (не по-малко от 5) работни дни от представяне на
следните документи:
- оригинал на застрахователна полица за оставащия период на гаранционните срокове
на строежа за пълния обем на извършените работи;
- копие от документа за платената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застрахователна премия.
4.1.5. В деня на извършените заверки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т. 4.1.1. и т.
4.1.2., той се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това по факса или чрез документирано
предаване на ръка на копия от заверените документи, с цел фактуриране.
4.2. Авансово заплатената по т. 4.1.1. сума се обезпечава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
с банкова гаранция (по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 5), открита в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сума, в размер на авансовото плащане. Банковата гаранция следва да бъде
открита до 5 работни дни от подписване на договора и да е със срок на валидност не по-малко
от 15 календарни дни след датата, на която авансовото плащане ще е напълно възстановено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.3. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се
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усвои изцяло или на части. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант да
извърши плащане при първо писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
4.4. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията, както и тези по
евентуалното й усвояване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането на аванса по т. 4.1.1. когато:
- банковата гаранция не е открита и не му е представена в определения срок;
- в посочения срок му е представена банкова гаранция с допълнителни условия или с
условия, които се различават от тези в образец, предоставен му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. СТРОИТЕЛСТВО.
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне строително-монтажните работи за строежа
само след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.
5.2. След подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изгражда временната си строителна база (ако се предвижда такава), като
терените, необходими за изграждането й се наемат от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.3. След приключване на работите по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
своевременно ще демонтира временната си строителна база, ще я разчисти и ще възстанови
терена, използван за изграждането й в първоначалния му вид.
5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки, за опазване на
околната среда, както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и
имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по
предмета на договора.
5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички работи по строежа при точно спазване на
указаното в договора и приложенията към него, както и на изискванията на Наредба № 2 от
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, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към
дейностите по предмета на договора.
5.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да влага в строителството висококачествени материали и
строителни изделия. Същите трябва да отговарят на изискванията на съответните български и
европейски стандарти, както и да са придружени със сертификати, декларации за съответствие
и др. документи съгласно изискванията на приложимите Наредби за съществените изисквания
и оценяване съответствието към ЗТИП.
5.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да започне работа в зоната на действащ газопровод само
след писмено разрешение от страна на съответния представител от експлоатационния
персонал на район “Ихтиман” към “Булгартрансгаз” ЕАД.
5.8. По време на изграждане на строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва
изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на СМР, както и по всички други действащи
нормативни актове и стандарти, относно безопасността и хигиената на труда, техническата и
пожарната безопасност при строителство и експлоатацията на подобни обекти, а също и да се
грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
5.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предоставения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ План за
безопасност и здраве за обекта.
5.10. За извършването на отделните строително-монтажни работи по строежа,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезпечи персонал с необходимата професионална квалификация
и правоспособност, определени със съответните приложения към договора и изискванията на
съответните нормативни актове.
5.11. При завършване на работите по строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разчисти
строителната площадка от всички отпадъци, както и да изтегли цялата си механизация и
невложените материали.
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5.12. След завършване на всички, включени в обхвата на договора работи за строежа,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне и подписване на
Констативен протокол за установяване годността за ползване.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
6.1.1. Да получи цената уговорена в т 3.1. при спазване на реда, условията и сроковете,
предвидени в договора;
6.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост допълнителна
информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
6.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в сроковете и
при спазване на условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията
на действащата нормативна уредба;
6.2.2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода
на изпълнение на договора;
6.2.3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението
предмета на договора;
6.2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и
задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на
договора;
6.2.5. Да осигурява винаги достъп до строежа на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6.2.6. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при
изпълнение на ръководените от него строителни и монтажни работи като се съобразява, че
последните ще се извършват в условията на възможна газоопасна експлоатационна среда.
Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6.2.7. Да наеме земите, върху които ще изгради временната си строителна база (ако се
налага и ако има такава), както и да ги възстанови в първоначалния им вид за своя сметка;
6.2.8. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или
бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171 от ЗУТ;
6.2.9. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване актуално копие от
застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;
6.2.10. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период, в
установените за това срокове;
6.2.11. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга
информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал при или по повод
изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
7.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнение предмета на договора;
7.1.2. Да проверява изпълнението предмета на договора, без да се намесва в
оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в
случаите на неточно изпълнение;
7.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай,
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.
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7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
7.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1. в сроковете, по реда и при
условията, определени с договора;
7.2.2. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид наличната изходна информация
за строежа, в седемдневен срок след писмено искане на последния, както и всички свои
изисквания по отношение техническите характеристики на материалите, които ще се вложат в
строежа;
7.2.3. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строежа, като предаде строителната
площадка с Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да
осигури трасиране на съществуващите подземни газопроводни и други инсталации и
съоръжения, пресичащи или преминаващи в близост до строителната площадка и да изисква
предприемането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на специални защитни мерки за тях по време на
строителството;
7.2.4. Да осигури своевременно допълнително писмено поискани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
изходни данни, необходимостта от които е възникнала в хода на изпълнение предмета на
договора;
7.2.5. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и
задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на
договора;
7.2.6. Да проведе инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда на персонала
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ангажиран с изпълнението, съгласно изискванията на Наредбата за
устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи и на
съоръженията, инсталациите и уреди за природен газ, Правилника по безопасността на труда и
експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (Д-01-008) и други действащи
нормативни актове;
7.2.7. Да организира и насрочи приемателна комисия за съставяне на Констативен
протокол за установяване годността за ползване на строежа, след писменото поискване от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 5.12.;
7.2.8. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се през гаранционните
срокове недостатъци (дефекти) във връзка с извършените строително-монтажни работи по
предмета на договора.
VІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.
8.1. Гаранционният срок във връзка с извършените по предмета на договора
строително-монтажни работи е в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4, т. 11 и т. 12 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, а именно:
- по т. 11 – за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и
системи – 8 (осем) години;
- по т. 12 – за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи – 8 (осем)
години.
8.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Констативен
протокол за установяване годността за ползване на строежа.
8.3. Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с
протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол
незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.
8.4. При проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени
некачествено оборудване и материали или некачествено извършени работи от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удовлетворявайки вземането си от сумата по
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т. 4.1.4. или чрез упражняване на правата си по застрахователната полица за оставащия период
на гаранционния срок за строежа за пълния обем на извършените работи;
8.5. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал
проявен дефект, до неговото отстранявяне. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
уреди удължаване срока на валидност на застрахователната полица за гаранционните срокове
на строежа със съответния срок.
ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за
внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното в
една от следните форми:
- депозит на парична сума в лева в размер на 5 % от стойността по т. 3.1. по следната
банкова сметка на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД в Банка: “УниКредит Булбанк” АД – гр.
София, Банков код: UNCRBGSF, Сметка в лева - IBAN: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01
или
- банкова гаранция за сума в лева в размер на 5 % от стойността по т. 3.1. със срок на
валидност 1 (един) месец след датата на подписване на Констативен протокол за установяване
годността за ползване за строежа. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с
възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение.
Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане
при първо писмено искане от “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е
изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.
9.2. Разходите по откриване на депозита или на банковата гаранция, както и тези по
евентуалното им усвояване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.3. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се
освобождава, след изтичане на 1 (един) месец от датата на подписване на Констативен
протокол за установяване годността за ползване за строежа, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е
усвоил същата преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, в съответствие с предвиденото в него.
9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по
гаранцията за изпълнение за времето, през което тези суми законно са престояли при него.
X. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.
10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и
подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора до
завършване на строителството и подписване на Констативен протокол за установяване
годността за ползване за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина,
възникнали при изпълнение на обекта, или при част от него, или на неговата механизация,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.
10.2. В срок до 5 работни дни преди датата на подписване на Протокола за откриване
на строителната площадка за строежа (обр. 2 по НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството), без да се ограничават другите задължения
и отговорности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Застрахователна полица, издадена по реда на чл. 173 от ЗУТ, с
период на застраховката от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната
площадка за строежа до датата на подписване на Констативен протокол за установяване
годността за ползване за строежа с покритие – цената на настоящия договор.
10.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
съдържанието и условията на застрахователната полица по чл. 173 от ЗУТ.
10.4.Стойността на застрахователната премия е за сметка на Изпълнителя.
10.5. Условията на застраховката са:
а) Ползващо се лице: „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо
Владигеров” 66, ЕИК по БУЛСТАТ 175203478 – ВЪЗЛОЖИТЕЛ по договор № .......................;
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б) Застрахован: /фирмата на изпълнителя и адрес/;
в) Застрахована дейност: строителство на базата на одобрен инвестиционен проект;
г) Лимит на отговорността – обща цена на договора
д) Застраховката следва да включва и Секция ” Отговорност към трети лица” с лимити
на отговорност, както следва:
- за всяко събитие- 10 000 лева /при нараняване и смърт: на едно лице не по-малко от
10 000 (десет хиляди) лева/;
- в агрегат за периода на застраховката- 20 000 лева /но не по-малко от 20 000 /двадесет
хиляди/ лева.
- Повреда на собственост и загуба на доход - 300 000 (триста хиляди) лева на събитие.
Застрахователната полица не трябва да предвижда самоучастие на застрахования.
10.6. Заплащането на застрахователната премия е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като
Застрахователната премия трябва да бъде изплатена изцяло на застрахователя при подписване
на застрахователния договор.
10.7. Срокът на Застраховката трябва да бъде с период от датата на подписване на
Протокола за откриване на строителната площадка за строежа до датата на подписване на
Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа.
10.8. За целта на застраховането, персоналът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, собствеността на
Възложителя извън тази, представляваща част от обекта и другите Изпълнители на
Възложителя ще бъдат считани като трети лица. Всяка повреда на съществуващи съоръжения
(ако има такива) ще бъде третирана като повреда на Трета страна.
10.9. Застраховката не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално
уговорения в полицата срок или той да се променя без писменото съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
10.10. Изпълнителят е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период
на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай, че през застрахователния
период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.
10.11. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на
изпълнителя за сключване и поддържане застраховка по чл. 173 от ЗУТ до датата на
подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа, той
може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването му.
10.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
застрахователни полици и приложения към тях в оригинал и да го уведомява за всички
обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор.
10.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал при
претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост,
извън собствеността, представляваща част от обекта, които претенции могат да възникнат при
или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно
договора.
10.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители в
съответствие с този раздел.
10.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по
отношение на своя персонал и собственост.
10.16. Преди извършване на плащането по т. 4.1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предаде
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална застрахователна полица за пълния обем на извършените
работи, за обезпечаване на гаранционната му отговорност за оставащия период на
гаранционните срокове на видовете строително-монтажни работи и оборудване за строежа.
10.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
формата и условията на застраховката по т. 10.16.
XІ. ОТГОВОРНОСТИ.
11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени вреди и
пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.
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11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване изискванията на
действащите в страната нормативни актове за строителство.
11.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил съществено от поръчката или работата е с
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:
11.3.1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да
поправи работата си;
11.3.2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката,
съответно недостатъците;
11.3.3. Да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с годността на
изпълненото;
11.3.4. Да развали настоящия договор, без предупреждение.
11.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в срока по т. 2.1., същият
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от общата стойност по т. 3.1., за всеки
ден закъснение, но не повече от 10% от цената по т.3.1.
11.5. Неустойката се начислява и удържа при плащането на останалата част от
възнаграждението.
11.6. 11.6. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0.1 % от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение, но не повече
от 10 % от неплатената в срок сума .
11.7. Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетения за претърпените
от нея вреди, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.
ХІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
12.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по
договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е
непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след
сключване на договора.
12.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в
срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие уведомява писмено
другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска
служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна
писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган (Търговска
палата). При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
12.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните
с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с
времето, през което е била налице непреодолима сила.
12.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до
другата страна.
XІІІ. ПОДСЪДНОСТ.
13.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор - по
повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи
се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне
помежду си.
13.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето,
те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния според българското
законодателство съд.
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ХІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
14.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се
извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска
служба. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно
копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между
хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.
14.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
14.3. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора
на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.
14.4. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
14.5. Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра - два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:
1. Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката;
2. Приложение № 2 – Техническа спецификация;
3. Приложение № 3 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Приложение № 4 - Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т. ч.: Ценова листа,
Количествено-стойностна сметка и Показатели за ценообразуване за СМР.
5. Приложение № 5 – Образец на банкова гаранция за авансово плащане.

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л: ...............................
Ангел Семерджиев

И З П Ъ Л Н И Т Е Л: ..............................
..............................
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ОБРАЗЕЦ

(наименование на участника)
До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София
Р България
ЦЕНОВА ОФЕРТА
Наименование на
поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на
Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”

Идент. номер
на поръчката:

80-166

Уважаеми Господа,
С настоящото представяме нашата ценова оферта за изпълнение на малката
обществена поръчка по обявената от “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД процедура с
горепосочения предмет.
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й:
За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:
__________________________ лв. без ДДС
(Цифром)

_____________________________________________________________________
(словом)
Цените в нашата оферта са окончателни и не подлежат на увеличение.
¾ Посочените цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на
поръчката.
¾ При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще
бъде общата цена на офертата ни. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще
бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.
ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Предлаганият от нас начин на плащане е както следва:
1. Аванс - в срок до .......... (не по-малко от 5) работни дни от
подписване на договора и представянето на следните
документи:
- банкова гаранция за стойността на дължимия аванс, открита
в съответствие с изискванията на Възложителя;
- оригинална фактура за дължимата сума.
2. Текущо разплащане за действително извършени и с
необходимото качество видове работи (доставки и СМР) в

.…………. %
(не повече от 20 % )
...................... %
(не повече от 85 %)
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срок до ....................... (не повече от 5) работни дни от датата на
представяне на следните документи:
- Протокол за установяване на действително изпълнените
количества и видове работи (за СМР);
- оригинална фактура за дължимата сума.
3. Разплащане след подписване на Констативен протокол за
установяване годността за ползване без забележки – в срок до
.................... (не по-малко от 5) работни дни от датата на
представяне на копие от горепосочения документ.
4. Разплащане след изтичане на ..................... години (не помалко от 1 год) от датата на подписване на Констативен
протокол за установяване годността за ползване на строежа
– в срок до ............................. (не по-малко от 5) работни дни от
датата на представяне на застрахователна полица за оставащия
период на гаранционния срок на обекта за пълния обем на
извършените работи.

след приспадане дела
на аванса

..................... %
(не по-малко от 5 %)

..................... %
(не по-малко от 5 %)

Приложения към Ценовата оферта:
Приложение № 1 - Ценова листа;
Приложение № 2 - Количествено-стойностна сметка;
Приложение № 3 – Показатели за ценообразуване.
дата: .................
име и фамилия ..........................................................
длъжност .....................................................................

Забележка:
Ценовата оферта и приложенията към нея се поставят в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/1
ОБРАЗЕЦ

(наименование на участника)
ЦЕНОВА ЛИСТА

Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на
Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”
80-166

Уважаеми Господа,
Предложената от нас цена за изпълнение на поръчката е формирана при пълно
съответствие с условията от Документацията за участие в малката обществена поръчка и
включва:

№

1.

2.

Наименование

Цена
(в лева)

Строително-монтажни работи, в т.ч.
- временно строителство;
- доставка на материали и оборудване;
- строително-монтажни работи;
- координатор по безопасност и здраве по време на
строителството.
Дейности по приемане на строежа и подписване на
Констативен протокол за установяване годността за
ползване.
Обща стойност на поръчката (1+2)

¾ Всички посочени цени са в лева и са без ДДС.
¾ Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията на
Възложителя за изпълнение на предмета на малката обществена поръчка.
¾ Общата стойност от образеца на Ценовата листа се вписва в образеца на
Ценовата оферта.
дата: .................
име и фамилия ..........................................................
o Стойността на СМР е определена въз основа на Количествено-стойностни сметки
(Приложение 5/2), изготвени, съгласно Количествените сметки на изработения
инвестиционен проект (Приложение 10).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/2
ОБРАЗЕЦ

(наименование на участника)
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на
Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”
80-166

Уважаеми Господа,
Изпълнението на поръчката ще изпълним при следните единични и общи цени:
№
1

Наименование на видовете
строително-монтажни
работи
2
Част “Хидротехническа”

Ед.
мярка

Количество

Единична цена
в лева

Обща цена
в лева

3

4

5

6

Общо:

¾ Всички посочени цени са в лева и са без ДДС.
¾ Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията на
Възложителя за изпълнение на предмета на малката обществена поръчка (Приложение №
10).
¾ В цените за СМР са включени и разходите за:
- упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве;
- съставяне на изпълнителна и екзекутивна документация.

дата: .................
име и фамилия ..........................................................
длъжност .....................................................................
наименование на участника ....................................
Забележка: Наименованието на дейностите (работите) и количествата
задължително трябва да са тези, посочени в приложения инвестиционен проект
(Приложение № 10).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5/3
ОБРАЗЕЦ

[наименование на участника]

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ
РАБОТИ
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на
Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”
80-166

Уважаеми Господа,
При формиране на цената за строително-монтажни работи сме използвали
следните показатели за ценообразуване:
1.

Строително-монтажни работи

2.

Средни часови ставки по основните видове строително–
монтажни работи от обекта на поръчката
..............................
______ лв./ч.ч.
..............................
______ лв./ч.ч.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Материали и оборудване
Допълнителни разходи върху труда
Допълнителни разходи върху собствената механизация
Допълнителни разходи върху наетата механизация
Доставно–складови разходи
Печалба върху всички СМР
Други по преценка на участника
Забележка:
1.
Единичните цени на отделните видове
съставяме на база посочените по-горе
ценообразуване и ........................................
“Гауди” или други).
2.
Показателите за ценообразуване остават
договора.

по фактури
______ %
______ %
______ %
______ %

строително–монтажни работи ще
часови ставки, компоненти на
(УСН/78 г., “Building manager”,
непроменени до приключване на

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с
лична карта № ________________________, издадена на ______________________ от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на ____________________________
(посочете фирмата на участника), регистриран по фирмено дело № ________/_________ г. по

описа на ________________________ съд, със седалище и адрес на управление
________________________________________________

-

участник

в

процедура

за

възлагане на малка обществена поръчка:
Наименование на
поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на
Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”

Идент. номер
на поръчката:

80-166

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваният от мен участник - _____________________________________
(посочете фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;
- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
2. Аз лично не съм обявен в несъстоятелност и не се намирам в производство по
ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Аз лично не съм осъждан/на с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система
включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

___________________ г.
(дата на подписване)

*

Декларатор:
(подпис)

Декларация се подписва от управителите и от членовете на управителния орган на
кандидата/участника, които са посочени като такива в актуалната му фирмена регистрация. В случай,
че членовете на управителния орган на кандидата/участника са юридически лица - декларацията се
подписва от техните представители в съответния управителен орган.

ОБРАЗЕЦ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
Долуподписаният/ната __________________________________________________ с лична
карта

№

________________________,

___________________

с

ЕГН

_________________________

издадена

на

______________________

____________________________,

(посочете

длъжността)

на

в

качеството

ми

от
на

____________________________

(посочете фирмата на участника), регистриран по фирмено дело № ________/_________ г. по

описа

на

________________________

съд,

със

седалище

и

адрес

на

управление

________________________________________________ - участник в процедура за възлагане на
малка обществена поръчка:
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на
Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”
80-166

Д Е К Л А Р И Р А М:
Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с
___________________________ (посочете наименованието на Възложителя) или със служители на
ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
___________________ г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Уточнение: Съгласно чл. 47, ал. 8, във връзка с ал. 5 от ЗОП всички членове на управителните и
контролни органи на кандидата/участника, в това число и лицата, които временно изпълняват такава
длъжност, следва да представят декларация, че не са свързани лица с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в организацията на възложителя.
“Свързани лица” съгласно § 1 от ДР на Закона за държавния служител са:
1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права
линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по
сватовство - до втора степен включително;
2. лицата, едното от които участва в управлението на дружество, в което другото лице притежава
акции или дялове;
3. съдружниците;
4. дружество и лице, което участва в управлението на дружеството или притежава повече от 5 на
сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
5. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

* Декларация се подписва от членовете на управителните и контролни органи на
кандидата/участника, в т. ч. и от управителите, които са посочени като такива в актуалната му фирмена
регистрация, както и от лицата, временно изпълняващи такава длъжност. В случай, че членовете на
управителния и/или контролния орган на кандидата/участника са юридически лица - декларацията се
подписва от техния представител в съответния управителен или контролен орган.

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 7
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София, Р България
Известени сме, че нашият Клиент,______________________________ [наименование и
адрес на участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ и Вие сте страни по
договор №
от
г. [посочва се № и дата на сключения договор за
обществена поръчка] за обект:
[описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава] на обща
стойност от
(словом:
) [посочва
се цифром и словом стойността и валутата на договора].
Съгласно договорените условия на плащане от Ваша страна ще бъде извършено в
полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане в размер ____% (словом: _______%), от
стойността на договора, на стойност ____________ (словом: _________________________)
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на авансовото плащане], срещу
представена банкова гаранция за същата сума.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас,
но
общия
размер
на
които
не
надвишават
_____________
(словом:
___________________________) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на
авансовото плащане] в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено
поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛ не е изпълнил договорните си
задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде
изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф, препоръчана поща
или куриерска служба от обслужващата Ви банка, потвърждаващо че Вашето оригинално
искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно
обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на
Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе наш
адрес.
Настоящата банкова гаранция влиза в сила, от момента на получаване на авансовото
плащане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече ________________________
[посочва се условието, при което ще бъде освободена банковата гаранция] в съответствие с
условията по договора, но не по-късно от ___часа на _________ г. [посочва се часа и датата
на валидност на гаранцията съгласно условията по договора за малката обществена
поръчка], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази
дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е
изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 8
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
До
Булгартрансгаз ЕАД
гр. София, Р България

Известени сме, че нашият Клиент,
[наименование и адрес на
участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №
/
г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата
за възлагане на обществена поръчка с обект:
[описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за
ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на
Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената
поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка,
да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на
% [посочва се размера от Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно
(словом:
)
[посочва
се
цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение
на задължения си, в съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме
неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер
на които не надвишават
(словом:
)
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни
след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до
нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ
че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на
същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване
или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час на
валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея
трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо
дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или
нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат,
(БАНКА)
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Приложение № 9
ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/
с лична карта №
, издадена на
от
, с ЕГН
, в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявения от
“Булгартрансгаз”ЕАД открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка:
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на
Транзитния газопровод за Гърция при ПК 968+55”
80-166

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

,

сме съгласни да участваме като

(посочете фирмата, която представлявате)

подизпълнител на

при

изпълнение

на

(посочете кандидата, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части и техния обем в процент от общата стойност на обекта на обществената поръчка
( респ. от обособените позиции), които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме
право да представим самостоятелна оферта за участие в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме документи,
съгласно приложения «Списък на документите», явяващи се неразделна част от
офертата на участника и подготвени съгласно изискванията на Възложителя в обявената
процедура.
(В списъка избройте документите, които прилагате, съгласно посочените изисквания от Възложителя в
обявлението и Документацията за участие в обществената поръчка)

г.

Декларатор:

(дата на подписване)
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Приложение № 10

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

“Възстановяване на земното покритие на Транзитни
газопровод за Гърция при ПК 968+55”
80-166

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на
комплексната оценка на всяка оферта, относителна тежест на техническата и
икономическата оценка, показателите и относителната им тежест за определяне
на комплексната оценка.
Указания за определяне на комплексната оценка на офертата
Комплексната оценка на всяка оферта се извършва по следната формула:
КО = 45% х ТО + 55% х ИО , където:
КО – комплексна оценка на офертата
ТО – техническа оценка на офертата
ИО – икономическа оценка на офертата
Указания за определяне на техническата оценка на офертата
До оценка по технически показатели се допускат само оферти, които
съответстват на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за
участие.
Техническата оценка се извършва по посочените технически показатели и
съответните им относителни тежести по следната формула:
ТО =

n

∑

pi , където:

i =1

n – общ брой на техническите показатели;
pi – оценка на офертата по i-тия технически показател;
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Показателите и относителната им тежест за определяне на техническата
оценка:
№

Показател

Тежест на
показателя в
оценката в
точки

Технически показатели
Пълнота
и
съответствие
на
техническото
предложение на участника с минималните
1
технически изисквания на Възложителя, посочени в
документацията
Опит на участника и неговите подизпълнители в
2
строителството на обекти от подобно естество
Опит и квалификация на инженерно–техническото
3 ръководство и изпълнителния персонал, които ще
участват при изпълнението на поръчката
Наличие на техническо оборудване, необходимо за
4
изпълнение на поръчката
5 Срок и график за изпълнение на поръчката
Общо:

25

25
20
10
20
100

Указания за определяне на икономическата оценка на офертата
Икономическата оценка се извършва по посочените икономически
показатели и съответните им относителни тежести по следната формула:
ИО =

m

∑

pi , където:

i =1

m – общ брой на икономическите показатели;
pi – оценка на офертата по i-тия икономически показател;
Показателите и относителната
икономическата оценка:
№

Показател

им

тежест

за

определяне

на

Тежест на
показателя в
оценката в
точки
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Икономически показатели
1

Цена

85

2

Предложен размер на аванс

5

3

Предложен
общ
размер
на
задържаните суми (за изплащане след
подписване на Протокол за установяване на
годността за ползване на строежа или
получаване на удостоверение за въвеждане в
експлоатация

Общо:

10

100

Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока
оценка.
Указания за определяне на оценката по всеки показател
1. Технически показатели
1.1. Пълнота и съответствие на техническото предложение на
участника с минималните технически изисквания на Възложителя, посочени в
документацията за участие
Максимална оценка по този показател получава тази оферта, в която
техническото предложение и приложенията към него са най-пълни и
детайлизирани и имат най-добри условия, параметри и характеристики, като са
спазени изискванията на Възложителя. Оценката на останалите оферти се
определя чрез сравнение на условия, параметри и характеристики на
техническите предложения в оценяваната оферта с тези от офертата, получила
максимална оценка по настоящия показател.
Оферта на участник, която е непълна и не съответства на изискванията на
Възложителя се предлага от комисията за отстраняване от участие в
процедурата.
1.2. Опит на участника и неговите подизпълнители в строителството
на обекти от подобно естество
Оценяват се наличието на изградени от участника аналогични обекти,
общ обем на изпълнени строително-монтажни работи, наличието на препоръки
и др.
1.3. Квалификация на инженерно–техническото ръководство и
изпълнителния персонал, които ще участват при изпълнението на поръчката
Оценява се квалификацията и опита на лицата, които ще участват при
изпълнението на поръчката по приложените към офертата документи и трудови
справки.
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1.4. Наличие на техническо оборудване, необходимо за изпълнение на
поръчката
Оценява се наличието на строителна механизация, специализирани
инструменти за извършване на видовете СМР, материална база, транспортни
средства и др., както и каква част от тях са собствени и каква ще бъдат наети.
Максимална оценка по т. 1.2., 1.3 и 1.4. получава офертата с най-добри
показатели. Оценката на останалите оферти се определя чрез сравнение на
параметрите в оценяваната оферта с тези от офертата, получила максимална
оценка по съответния показател.
1.5. Срок и график за изпълнение на поръчката
Максимална оценка от 20 точки се дава на участника предложил найкратък срок, не превишаващ срока за изпълнение на поръчката.
Оценката се получава по следната формула:
С
20 ⋅ min , където:
Сi
сmin – представлява най-краткия предложен срок за изпълнение от всички

оферти;
сi – представлява срокът за изпълнение на съответната оферта
2. Икономически показатели

2.1. Цена:
Оценката се получава по следната формула:
Ц
85⋅ min , където:
Цi
Цmin – представлява най-ниската предложена обща цена в лева от всички
оферти;
Цi – представлява общата цена в лева на съответната оферта.
2.2. Предложен размер на аванса
5⋅

20 − Ai , където:
20

Ai – представлява аванса в % на съответната оферта
20 – максимално допустимият аванс в %
Максимална оценка от 5 точки получава оферта с аванс 0%.
2.3. Предложен общ размер на задържаните суми (за изплащане след
подписване на Констативен протокол за установяване годността за
ползване и изтичане на 1 г. от началото на гаранционния срок за
строежа).
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10 ⋅

ГСi
, където:
ГС max

ГСi – представлява гаранционната сума от съответната оферта в %
ГСmax – представлява най-високата предложена гаранционна сума в %
Оценката на техническите предложения на участниците се изготвят от
техническите експерти в състава на комисията, които имат необходимата
квалификация или опит в областта на обекта на поръчката. Оценките, относно
параметрите на ценовата оферта се извършва от цялата комисия. Когато същите
са представени чрез специфични методи и условия на формиране, оценката се
извършва от икономическите експерти в състава на комисията. Независимо от
кои експерти е изготвена оценката по съответния показател, същата е обект на
приемане и утвърждаване от всички членове на комисията, което се
удостоверява с подписването на протокола без забележка «особено мнение».
Оценките по всеки един показател се определят чрез консенсус от
членовете на комисия. Ако не може да се постигне консенсус за оценката по
някой показател, всеки от членовете или от експертите в съответната област от
състава на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по
съответния показател. Всяка оферта получава оценка по съответния показател,
представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални
оценки по този показател.
Комисията оценява и класира участниците по степента на съответствие на
офертите с предварително обявените условия в документацията за участие.
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