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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01351
Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД
Изходящ номер: БТГ-04-19-4035 от дата 04/11/2015
Коментар на възложителя:
Уникалнен код, под който е публикувана публичната покана на
Портала за обществени поръчки: 9047327

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Булгартрансгаз ЕАД
Адрес
бул. Панчо Владигеров № 66
Град
Пощенски код
Страна
София
1336
България
Място/места за контакт
Телефон
бул. Панчо Владигеров № 66
02 9396415
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Весела Русева
E-mail
Факс
vruseva@bulgartransgaz.bg
02 9250063
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.bulgartransgaz.bg/bg/tenders/publichni-pokani-iobyavi-4.html?fy=2015-0

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна
апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на
обучение на специалисти”, разпределена в пет обособени позиции,
както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на апаратура за определяне кинематичен вискозитет
на турбинни масла, както и извършване на обучение на
специалисти”;
Обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на апаратура за определяне антикорозионни
характеристики в присъствие на дестилирана вода на турбинни
масла, както и извършване на обучение на специалисти”;
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Обособена позиция № 3 „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на апаратура за определяне корозионна агресивност
върху медна пластина на турбинни масла, както и извършване на
обучение на специалисти”;
Обособена позиция № 4 „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на апаратура за определяне температура на течливост
на турбинни масла, както и извършване на обучение на
специалисти”;
Обособена позиция № 5 „Доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация на апаратура за определяне на пенообразуващи
свойства на турбинни масла, както и извършване на обучение на
специалисти”.
Участниците могат да представят оферти, както за целия обхват на
поръчката, така и за всяка от петте обособени позиции поотделно.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
38540000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Поръчката включва доставка на 5 вида оборудване по един комплект
по всяка обособена позиция.
Прогнозната стойност на поръчката по отделните обособени позиции
е, както следва:
Обособена позиция № 1: 9 000 лева, без ДДС;
Обособена позиция № 2: 7 500 лева, без ДДС;
Обособена позиция № 3: 15 500 лева, без ДДС;
Обособена позиция № 4: 15 000 лева, без ДДС;
Обособена позиция № 5: 18 990 лева, без ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 65990 Валута: BGN
Място на извършване
площадката на КС "Лозенец", с адрес: с. Лозенец, община Стралджа,
област Ямбол

код NUTS:
BG343

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания към участниците и съдържание на офертите:
1. Декларация (образец О1), съдърж. представяне на участника с
пос. на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или др. идент. инф.
(идент. номер на рег. и съотв. регистър и/или инф. от удостов.
за актуално състояние, или от екв. док. на съдебен или
административен орган) в съотв. със законодателството на
държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
обществената поръчка.
2. Копие на договора за обединение когато участникът е
обединение, подписан от лицата в обединението. Когато в договора
не е посочено лицето, което представлява участниците в
обединението, задължително се представя и док., подписан от
лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) –
представя се, когато офертата (както и др. док. от нея) не са
подписани от представляващия/те участника, а от изрично
упълномощено лице. Пълномощното следва да съдържа вс. данни на
лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично
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изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата
и да представлява участника в обществената поръчка.
4. Декларация (образец О2) от участника за видовете работи от
предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители
и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – в случай
че е приложима.
5. Декларация от участника за липса на свързаност (образец О3)
в съотв. с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обст. по
чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. Декларацията за липса на свързаност
не може да бъде представена от упълномощено лице.
6. Декларация ( образец О7), съд. срока на валидност на офертата
(не по-малък от 60 дни от крайния срок за представяне на
офертата).
7. Техническо предложение (образец О5), съд. описание на
предлаганите доставки, срок за доставка, монтаж и въвеждане в
експлоатация и извършване на обучение на специалисти на
възложителя, начин на плащане.
8. Ценово предложение (образец О6), съд. единични цени и обща
стойност за изпълнение на предмета на поръчката.
Приемат се оферти само за целия обхват на съответната обособена
позиция. Не се приемат варианти. Офертите се представят на
български език. Когато участник представя в офертата си
документи на чужд език, същите се представят и в превод на
български език, като документа по т. 1 по-горе се представя в
официален превод (превод, извършен от преводач, който е вписан в
списък на лице, което има скл. договор с Министерството на
външните работи за извършване на официални преводи).
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 16/11/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите ще се
извърши при спазване на изискванията, опр. в публичната покана и
приложенията към нея и реда, опр. в т. 6 от Вътрешни правила за
възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на
изпълнението им.
2. Финансирането е от "Булгартрансгаз" ЕАД и е със собствени
средства.
3. Образците, приложение към публичната покана, са задължителни
за участниците.
4. Възложителят сключва писмен/и договор/и, съответ. на проекта
на договор, който вкл. всички предложения от офертата на
класирания на първо място участник за съответната обос. позиция,
след представяне на следните док.: Док., издадени от
компетентен орган, за удост. липсата на обст. по чл. 47, ал. 1,
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т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в
която е установен, предвижда вкл. на някое от тези обст. в
публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя;
Декл. за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
Декл. от участника и участниците в обединение по чл. 3, т. 8 и
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, освен ако не са налице обстоятелствата по
чл. 4 от същия закон, с участникът не се сключва договор.
В случай, че ценовото предложение на участник за съответната
обособена позция е на стойност над 30 000 лева, без ДДС, същият
предствавя и: Декл. по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП; - Декл. по чл. 4,
ал. 7 от ЗМИП за произхода на средствата. В случай на
непредставяне на горепосочените документи или в случай, че в
същите са налице обст., които са в противоречие със закон.
разпоредби, дог. за обществена поръчка не се сключва.
5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, на
адреса, посочен в т.I.1 от публичната покана, като офертата
трябва да бъде заведена в деловодството на „Булгартрансгаз” ЕАД
в срока, посочен като краен срок за получаване на оферти. Върху
плика участникът посочва: Наименование на поръчката, номера и
наименованието на обос. позициите, за които е офертата, идент. й
номер 150-162; Наименование на участника и правно организационна
форма. Когато участникът е обединение, което няма определена
правна форма и статут, се посочват наименованията на вс.
участници в него, както и правно организационната им форма в
случай, че има такава; Адрес за кореспонденция; Телефон и по
възможност факс и ел. адрес. Не се допуска получаване на оферти
по ел. път и по факс.
6. Отварянето на офертите ще се извърши на 18.11.2015 г. от
11:00 часа в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД. На
отварянето могат да присъстват участниците в поръчката или техни
упълном. представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване (СМО) и др. лица при спазване на режима за
достъп до сградата. Посочените лица представят следните док.: За
участници в поръчката (представляващ/и участника) – документ за
самоличност, копие на док., удостов. актуалното състояние на
съотв. участник. За упълномощ. предст. на участниците – док. за
самоличност, пълномощно, копие на док., удостоверяващ актуалното
състояние на съответния участник. За представителите на СМО –
документ за самоличност, служебна карта или друг док., удост.
служебното положение, по силата на което лицето има право на
присъствие. За др. лица – документ за самоличност.
Прилож. към публичната покана са:1.техн. спецификация ;2. Проект
на договор;3. Декл., съдърж. данни за лицето, което прави
предлож.(Обр. О1); 4.Декл.(обр.О3) от участн. за липса на
свързаност с друг участник;5. Декл.(Обр.О2)за видовете работи от
предмета на поръчката, които ще се предложат на
поизпъл;6.Списък на доставките,които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка;7.Технич. пред. (обр. О5);
8.Цен. предлож. (Обр. О6);9. Декл. за валидността на офертата
(Обр.О7);10. Декл. по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 11. Декл. по чл. 3,
т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС; 12. Декл.по чл.6, ал.2 от ЗМИП;13.
Декл. по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 16/11/2015 дд/мм/гггг
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
лабораторна апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на
обучение на специалисти”, разпределена в пет обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за определяне кинематичен вискозитет на турбинни масла, както и
извършване на обучение на специалисти”;
Обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за определяне антикорозионни характеристики в присъствие на
дестилирана вода на турбинни масла, както и извършване на обучение на
специалисти”;
Обособена позиция № 3 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за определяне корозионна агресивност върху медна пластина на турбинни
масла, както и извършване на обучение на специалисти”;
Обособена позиция № 4 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за определяне температура на течливост на турбинни масла, както и
извършване на обучение на специалисти”;
Обособена позиция № 5 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за определяне на пенообразуващи свойства на турбинни масла, както и
извършване на обучение на специалисти”.
Идентификационен номер: 150-162

1. Предмет на поръчката
Предметът на настоящата поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на
лабораторна апаратура, предназначена за изпитване на проби от турбинни масла
/свежи, от експлоатация и съхранение/, за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД,
разпределена в пет обособени позиции. Изпълнителят е длъжен да извърши
обучение на специалисти, посочени от Възложителя, за работа с доставената
апаратура.
2. Място, срок на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация
2.1. Мястото на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на апаратурата и
извършване на обучението е изпитвателна лаборатория за нефтопродукти,
намираща се на площадката на КС „Лозенец”, с адрес: с. Лозенец, община Стралджа,
обл. Ямбол.
2.2. Срокът за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на
специалисти на възложителя е по предложение на Изпълнителя, но следва да е не
по-дълъг от 80 /осемдесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на
договор.
3. Изисквания към доставената апаратура

--------------------------------------------------------------------------------------------1
Техническа спецификация
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура за
изпитване на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”

3.1. Опаковката на доставената апаратура трябва да я предпазва от повреди, по
време на нейното транспортиране и да обезпечава безаварийното й натоварване и
разтоварване.
3.2 Доставената апаратура трябва да има маркировка или лого на производителя,
както и означение за съответствие с посочените в т. 9 стандарти или еквивалентни
такива.
3.3. Доставената апаратура трябва да е окомплектована с необходимите, за
нормална работа аксесоари и консумативи.
3.4. Окомплектоването на апаратурата трябва да включва всички кабели и
приспособления, необходими за нормалната й работа.
3.5. Апаратурата, аксесоарите и консумативите трябва да са нови, неупотребявани.
3.6. Апаратурата и аксесоарите да са изработени от материали, устойчиви при
работа с агресивни химични вещества и смеси.
3.7. Апаратурата и аксесоарите, за които, според изискванията на стандарта, е
необходимо, трябва да са калибрирани и да са придружени със съответния
документ, издаден от акредитиран орган и удостоверяващ калибровката им.
3.8. Въвеждането в експлоатация на апаратурата трябва да включва изпитване на
реални проби масло, предоставени от Възложителя, както и докладване на
получените резултати, съгласно изискванията на посочените в т. 9 стандарти или
еквивалентни такива.
4. Документация при доставката
При доставката на стоката, Изпълнителят е длъжен да предостави следната
документация /на български език/:
4.1. Подробна техническа и експлоатационна документация на хартиен и цифров
носител, която да бъде предоставена на оригиналния език, на който е изготвена от
производителя, както и в превод на български език. Документацията да включва
техническо описание на апаратурата и аксесоарите към нея, инструкция за монтаж,
демонтаж, безопасно пускане в действие, техническо обслужване, правилна
експлоатация, описание на процедури за калибриране, където е необходимо и др. ;
4.2. Сертификат/декларация за произход;
4.3. Сертификат/декларация за съответствие;
4.4. Сертификат /протокол за калибриране/ когато е необходимо/, издаден от
производителя или от акредитирана лаборатория ;
4.5. Гаранционни карти или писмени гаранции /свободен текст/.
5. Входящ контрол
Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя, най-малко 5 /пет/ работни дни
предварително, за конкретната дата и час на доставка, монтаж, въвеждане в
експлоатация и обучение.
Входящият контрол при доставката на апаратурата, в мястото, посочено в т. 2.1.
включва:
5.1. Проверка на целостта на опаковката и отсъствието на видими недостатъци;
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5.2. Проверка за пълнотата на документацията по т. 4.1.-4.5.
5.3. В случай, че при извършения входящ контрол се констатират явни недостатъци,
и/ или некомплектност и/или липса на документация, апаратурата, за която се
отнасят не се приема, до пълното им отстраняване и протокол по т.5.4. за тази
апаратура не се подписва.
5.4. След извършване на входящия контрол се подписва Протокол № 1 за преминал
входящ контрол, от представители на двете страни по договора.
6. Приемане на стоката, преминаване на собствеността и риска
6.1. Приемането на доставената апаратура, монтажът и въвеждането й в
експлоатация, се удостоверява с подписване на Протокол №2 за приемане на
апаратурата, монтаж и въвеждане в експлоатация, от представители на двете страни
по договора.
6.2. За дата на доставка се счита датата на подписване на протокола по т. 6.1.
6.3. Преминаването на собствеността на доставената апаратура, от Изпълнителя към
Възложителя, както и рискът от погиване и/или повреждане на апаратурата,
преминава върху Възложителя при подписване на протокола по т. 6.1.
7. Обучение за работа с апаратурата
7.1. Изпълнителят е длъжен да извърши обучение на 4 /четири/ броя служители,
посочени от Възложителя. Обучението да се извърши в срок, не по-голям от 20
/двадесет/ календарни дни от подписване на протокола по т. 6.1.
7.2. Целта на обучението е придобиване на умения за работа с апаратурата и
отчитане на получените резултати, запознаване с най-често възникващите проблеми
при работа и предприемане на необходимите адекватни действия, както и мерки за
безопасна работа. Успешно преминалото обучение се удостоверява с Протокол № 3
за успешно преминало обучение, подписан от представители на двете страни.
8. Гаранционен срок на доставената апаратура. Рекламации
8.1. Гаранционният срок на доставената апаратура да е не по-кратък от 24
/двадесет и четири/ месеца, считано от датата на подписване на протокола по т. 6.1.
8.2. Възложителят има право да предяви рекламации за доставената апаратура, в т.
ч. нарушения в техническите и функционални характеристики, в рамките на
гаранционния срок и до 30 /тридесет/ дни след неговото изтичане, в случай, че
дефектите са настъпили в рамките на гаранционния срок.
8.3. Възложителят предявява рекламацията писмено чрез изпращане на
Изпълнителя на следната документация: констативен протокол /с кратко описание
на констатираната повреда/ и рекламационен акт.
8.4. След получаване на документацията по т. 8.3., Изпълнителят е длъжен да
отстрани възникналия дефект на място или в сервиз при следните условия:
8.4.1. Срок за посещение и констатиране на повредата на мястото, определено в т.
2.1. – до 3 /три/ работни дни от датата на получаване на документацията по т. 8.3. ;
8.4.2. Срок за отстраняване на повредата – определя се от Изпълнителя, след
констатиране на повредата и се съгласува с Възложителя;
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8.4.3. При необходимост от ремонт, в сервиз на Изпълнителя, транспортните
разходи са за сметка на Изпълнителя;
8.4.4. Гаранционният срок по т. 8.1. се удължава с времето, необходимо за
отстраняване на повредата.
8.5 При невъзможност да се отстранят възникналите повреди на място или в сервиз
в срок от 30 календарни дни от получаване на документацията по т.8.3.,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със свои сили и за своя сметка, се задължава да замени дефектната
стока или част/и от нея с нова/и, от същия вид и със същите технически и
функционални характеристики, в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на 30дневния срок. За новодоставената стока са в сила всички условия от настоящия
раздел 8.
9. Описание и технически параметри на апаратурата по отделните
обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за определяне кинематичен вискозитет на турбинни масла, както и
извършване на обучение на специалисти”
Количество

Изисквания към
апаратурата и
предназначение

Същност на метода

Технически
характеристики

1 комплект, включващ аксесоари и консумативи
Апаратурата за определяне на кинематичен вискозитет
трябва да е в съответствие с изискванията на стандарт
БДС ЕN ISO 3104+AC-01 „Нефтопродукти. Прозрачни
и непрозрачни течности. Определяне на кинематичния
вискозитет и изчисляване на динамичния вискозитет”
или еквивалентен. Апаратурата е предназначена за
изпитване на проби от турбинни масла.
Същността на метода при определяне на кинематичния
вискозитет се състои в следното: измерва се времето за
изтичане на определен обем течност през капиляра на
калибриран
вискозиметър,
при
възпроизводимо
понижение на хидростатичното налягане и строго
контролирана температура. Кинематичният вискозитет е
произведение от измереното време за изтичане и
калибрационната константа на вискозиметъра.
Калибрирани капилярни вискозиметри
Гнезда за капиляри, разположени на въртящ се диск
– 5 броя
Термостатна вана от неръждаема стомана
Микропроцесорен температурен контрол
Температурен обхват от 20°С до 120°С
Точност на поддържане на температурата , ºC ±
0,01
Наличие на луминесцентно осветление през задното
обзорно стъкло на ваната
Термометри за отчитане на температурата,
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калибрирани при 40ºC и при 100ºC – 2 броя
Резервни
части
–
калибрирани
капилярни
вискозиметри – 5 броя

Обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за определяне антикорозионни характеристики в присъствие на
дестилирана вода на турбинни масла, както и извършване на обучение на
специалисти”;
Количество

Изисквания към
апаратурата и
предназначение

Същност на метода

Технически
характеристики

1 комплект, включващ аксесоари и консумативи
Апаратурата за определяне на антикорозионни
характеристики в присъствие на дестилирана вода
трябва да е в съответствие с изискванията на стандарт
БДС ISO 7120-01 „Нефтопродукти и смазочни
материали. Минерални масла и други течности.
Определяне на антикорозионните характеристики в
присъствие на вода” или еквивалентен. Апаратурата е
предназначена за изпитване на проби от турбинни
масла.
Методът се състои в определяне на ефективността на
минералните масла за защита от корозия на металните
части на машините, при смесването им с вода.
Изпитваната проба се смесва с определено количество
дестилирана вода при температура 60 ºC, в присъствие
на цилиндричен стоманен образец, напълно потопен в
нея. След престояване за определено време, образецът
се оценява за наличие на корозия и степен на корозия.
Маслена баня с терморегулатор за поддържане на
температура на изпитваната проба +60 ºC ±1ºC
Микропроцесорен температурен контрол

Обособена позиция № 3 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за определяне корозионна агресивност върху медна пластина на турбинни
масла, както и извършване на обучение на специалисти”;

Количество

Изисквания към
апаратурата и
предназначение

1 комплект, включващ аксесоари и консумативи
Апаратурата за определяне на корозионна агресивност
върху медна пластина трябва да е в съответствие с
изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 2160-04
„Нефтопродукти. Корозионна агресивност спрямо мед.
Изпитване с медна пластина” или еквивалентен.
Апаратурата е предназначена за изпитване на проби от
турбинни масла.
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Същност на метода

Технически
характеристики

Медната пластина се потапя в изпитваната проба и се
нагрява при определена температура и период от
време, в зависимост от класа на продукта. В края на
периода пластината се изважда и цветът й се сравнява
със стандартни образци за оценка на корозионната
активност.
Микропроцесорен контрол на температурата
Дигитално показание на температурата
Стабилност на температурата ±1ºC
Защита от прегряване
Охлаждаща намотка
Калибрирани термометри ASTM 12C/IP 64C – 2броя
Медни пластини с чистота, не по-малка от 99,9 % с
размери : дължина 75 mm ±5 mm, ширина 12,5
mm±2 mm, дебелина 1,5 mm - 3,00 mm - 10 броя

Обособена позиция № 4 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за определяне температура на течливост на турбинни масла, както и
извършване на обучение на специалисти”;
Количество

Изисквания към
апаратурата и
предназначение

Същност на метода

Технически
характеристики

1 комплект, включващ аксесоари и консумативи
Апаратурата за определяне на температура на
течливост трябва да е в съответствие с изискванията на
стандарт БДС ISO 3016-97 „Нефтопродукти.
Определяне на температурата на течливост” или
еквивалентен. Апаратурата е предназначена за
изпитване на проби от турбинни масла.
Определяне на температурата на течливост – найниската температура, при която пробата е течлива.
Изпитваната проба, след предварително нагряване, се
охлажда с определена скорост и се проверява за
течливост на интервали от 3ºC. Най-ниската
температура, при която все още се забелязва
подвижност на пробата се записва като температура на
течливост.
Микропроцесорно управление с цифрова индикация
на заложената и текущата температура
Апаратурата да е снабдена с нискотемпературен
термостат, който да поддържа температура от 0º C
до минус 70º C

Обособена позиция № 5 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
апаратура за определяне на пенообразуващи свойства на турбинни масла, както и
извършване на обучение на специалисти”
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Количество

Изисквания към
апаратурата и
предназначение

Същност на метода

Технически
характеристики

1 комплект, включващ аксесоари и консумативи
Апаратурата за определяне на пенообразуващи
свойства /склонност към пенообразуване, стабилност на
пяната/ трябва да е в съответствие с изискванията на
стандарт БДС ISO 6247:2004 „Нефтопродукти.
Определяне на пенообразуващите свойства на смазочни
масла” или еквивалентен. Същата е предназначена за
изпитване на проби от турбинни масла.
Порцията за изпитване, при темп. 24 ºC, се продухва с
въздух с постоянна скорост, в продължение на 5 min,
след което престоява 10 min. В края на всеки период се
измерва обема на пяната. Изпитването се повтаря с
втора порция при 93,5º C и след изчезване на пяната,
се изпитва при 24º C.
Дигитален контрол на температурата
Защита от прегряване
Брой на гнездата на ваната – минимум 2 броя
Нагревател от неръждаема стомана
Калибрирани термометри ASTM 12 C – 2 броя

Изготвил:

.....................
Юлиана Пунчева - Специалист по химия и екология, притежаващ професионална
компетентност, свързана с предмета на поръчката, съгласно легалната дефиниция
на § 1, т. 22а от ДР на ЗОП, а именно Диплома № 094151 , издадена от Химически
факултет на СУ „Климент Охридски“, специалност „Химик органик - производствен
профил“, както и умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността.
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Проект. Важи за всички обособени позиции.

ДОГОВОР
№...............
Днес, ................ 2015 г., в гр. София между:
„Булгартрансгаз” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, ж.к.
„Люлин - 2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в Търговския регистър на Агенция по
вписванията с ЕИК 175203478, представлявано от Георги Кирилов Гегов - изпълнителен
директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
........................., със седалище и адрес на управление: ......................., вписано в
Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК ......................, представлявано от
................. – ......................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна,
във връзка с обществена поръчка, проведена по реда на глава осма „а” във връзка с чл.
14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на
обществена поръчка с наименование: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
лабораторна апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на обучение
на специалисти”, разпределена в пет обособени позиции, по обособена позиция №
………………………………., идент. номер 150-162 на „Булгартрансгаз“ ЕАД, се сключи
настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши срещу заплащане от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура
за изпитване на турбинни масла по обособена позиция № ……, както и извършване на
обучение на специалисти на възложителя за работа с доставената апаратура, наричана за
краткост в договора „Апаратура”, конкретизирана по вид, технически данни, цена,
количество, качество и срокове, съгласно приложенията, посочени в т. 13.5 от настоящия
договор.
ІІ. КАЧЕСТВО, ОПАКОВКА И КОМПЛЕКТНОСТ.
2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, монтира и въвеждане в експлоатация
Апаратурата, съгласно техническите изисквания, посочени в Приложение № 1 и
Приложение № 2.
2.2. Опаковката на доставената апаратура да я предпазва от повреди, по време на
нейното транспортиране и да обезпечава безаварийното й натоварване и разтоварване.
2.3. Доставената апаратура да е с маркировка или лого на производителя, както и
означение за съответствие с посочените в т. 9 от Техническата спецификация –
Приложение № 1, стандарти или еквивалентни такива.
2.4. Апаратурата, аксесоарите и консумативите да са нови, неупотребявани.
2.5. Въвеждането в експлоатация на Апаратурата да включва изпитване на реални проби
масло, предоставени от Възложителя, както и докладване на получените резултати,
съгласно изискванията на посочените в т. 9 от Техническата спецификация – Приложение
№ 1, стандарти или еквивалентни такива.

Проект. Важи за всички обособени позиции.

III. ЦЕНА
3.1. Цената за изпълнение предмета на настоящия договор, е в размер на ...............
/................../ лева без ДДС и включва всички разходи по изпълнението му, в т. ч.
транспортните разходи, всички дължими във връзка с вноса мита, данъци и такси, ако
стоката или отделни нейни части са внос, както и всички дължими застраховки.
3.2. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на задълженията
по договора, не подлежи на промяна до пълното изпълнение предмета на договора и
единичните цени са съгласно Приложение № 3 към настоящия договор.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път цената по т. 3.1 след доставка, монтиране и
въвеждане в експлоатация на Апаратурата и извършено обучение на служители на
възложителя, в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на следните документи в
Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД:
•

оригинална фактура за дължимата сума;

•

Протокол № 1 за преминал входящ контрол по т.5.6, подписан от представители
на двете страни по договора;

•

Протокол №2 за приемане на апаратурата, монтаж и въвеждане в експлоатация по
т.5.7., подписан от представители на двете страни по договора;

•

Протокол № 3 за успешно преминало обучение по т.5.11, подписан от
представители на двете страни.

4.2. В случай, че при изпълнение на договора ще участва/т подизпълнител/и при
последното дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и:
протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените доставки и/или извършеното обучение от
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с приложени доказателства от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени от
него дейности по сключения между тях договор за подизпълнение.
или
доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, или
работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
V. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ.
5.1. Мястото на доставка, монтирането и въвеждане в експлоатация на Апаратурата,
както и на извършване на обучението е: площадката на КС "Лозенец", с адрес: с.
Лозенец, община Стралджа, област Ямбол.
5.2. Срокът за доставка, монтиране, въвеждане в експлоатация на Апаратурата, и
обучение на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е ............ (не повече от 80 /осемдесет/) дни,
считано от датата на сключване на договора.
5.3. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя, най-малко 5 /пет/ работни дни
предварително, за конкретната дата и час на доставка, монтаж, въвеждане в
експлоатация и обучение.
5.4. При доставка на стоката се извършва входящ контрол, който включва:
-

Проверка на целостта на опаковката и отсъствието на видими недостатъци;
Проверка за пълнотата на документацията по т. 6.1., б. „в”.

Проект. Важи за всички обособени позиции.

5.5. В случай че при извършения входящ контрол се констатират явни недостатъци и/или
липса на документация и/или некомплектност, апаратурата, за която се отнасят не се
приема, до пълното им отстраняване и протокол по т.5.6. за тази стока не се подписва.
5.6. След извършване на входящия контрол се подписва Протокол № 1 за преминал
входящ контрол, от представители на двете страни по договора.
5.7. Приемането на доставената апаратура, монтажа и въвеждането й в експлоатация, се
удостоверява с подписване на Протокол за приемане на апаратурата, монтаж и
въвеждане в експлоатация, от представители на двете страни по договора.
5.8. За дата на доставка се счита датата на подписване на протокола по т. 5.7.
5.9. Преминаването на собствеността на доставената апаратура, от Изпълнителя към
Възложителя, както и рискът от погиване и/или повреждане на апаратурата, преминава
върху Възложителя при подписване на протокола по т. 5.7.
5.10. Изпълнителят е длъжен да извърши обучение на 4 /четири/ броя служители,
посочени от Възложителя. Обучението следва да се извърши в срок, не по-голям от 20
/двадесет/ календарни дни от подписване на протокола по т. 5.7.
5.11. По време на обучението служителите следва да придобият умения за работа с
апаратурата и отчитане на получените резултати, да се запознаят с най-често
възникващите проблеми при работа и предприемането на необходимите адекватни
действия, както и мерки за безопасна работа. Успешно преминалото обучение се
удостоверява с Протокол № 3 за успешно преминало обучение, подписан от
представители на двете страни.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да достави, монтира и въведе в експлоатация Апаратурата, която по вид, технически
данни, количество и качество съответства на уговореното в договора и приложенията към
него;
б) да извърши обучение на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Приложение № 1 и
Приложение № 2 към настоящия договор, което включва:
в) да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните документи:
•
Подробна техническа и експлоатационна документация на хартиен и цифров
носител, която да бъде предоставена на оригиналния език, на който е изготвена от
производителя, както и в превод на български език. Документацията следва да включва
техническо описание на Апаратурата и аксесоарите към нея, инструкция за монтаж,
демонтаж, безопасно пускане в действие, техническо обслужване, правилна
експлоатация, описание на процедури за калибриране, където е необходимо и др.;
•
Сертификат/декларация за произход;
•
Сертификат/декларация за съответствие;
•
Сертификат /протокол за калибриране /където е необходимо/, издаден от
производителя или от акредитирана лаборатория;
•
Гаранционни карти или писмени гаранции /свободен текст/.
г) да осигури гаранционна поддръжка на Апаратурата за срока по т. 7.1, съгласно
Приложение № 2 към настоящия договор.
д) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да разкрива пред никоя друга страна никаква информация,
свързана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и ще пaзи в тaйнa всички обстоятелства, станали му известни
по повод изпълнението на настоящия договор.
е) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текуща информация за изпълнението на
настоящия договор.

Проект. Важи за всички обособени позиции.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
а) Да получи възнаграждението по реда и условията, предвидени в договора.
6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а) да приеме Апаратурата в мястото на доставка по реда, начина и условията по този
договор;
б) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на доставената Апаратура при изпълнение
условията на настоящия договор и приложенията към него;
6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) Да получи стоките и услугите, съгласно т. 1.1. от настоящия договор.
VIІ. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ГАРАНЦИИ. ПОДДРЪЖКА.
7.1. Гаранционният срок на доставената апаратура е …………………… (не по-кратък от 24
/двадесет и четири/) месеца, считано от датата на подписване на протокола по т. 5.7. от
настоящия договор.
7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации за скрити недостатъци на
доставената апаратура, в т. ч. нарушения в техническите и функционални
характеристики, в рамките на гаранционния срок и до 30 /тридесет/ дни след неговото
изтичане, в случай, че дефектите са настъпили в рамките на гаранционния срок.
7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява рекламацията писмено чрез изпращане на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следната документация: констативен протокол /с кратко описание на
констатираната повреда/ и рекламационен акт.
7.4. След получаване на документацията по т. 7.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
отстрани възникналия дефект на място или в сервиз при следните условия:
7.4.1. Срок за посещение и констатиране на повредата на мястото, определено в т. 2.1. –
до 3 /три/ работни дни от датата на получаване на документацията по т. 7.3.;
7.4.2. Срок за отстраняване на повредата – определя се от Изпълнителя, след
констатиране на повредата и се съгласува с Възложителя;
7.4.3. При необходимост от ремонт, в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортните разходи
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7.4.4. Гаранционният срок по т. 7.1. се удължава с времето, необходимо за отстраняване
на повреди по т. 7.4.2. и т. 7.4.3.
7.5. При невъзможност да се отстранят възникналите повреди на място или в сервиз в
срок от 30 календарни дни от получаване на документацията по т.7.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
със свои сили и за своя сметка, се задължава да замени дефектната стока или част/и от
нея с нова/и, от същия вид и със същите технически и функционални характеристики в
срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на 30-дневния срок. За новодоставената стока
са в сила всички условия от настоящия раздел VII, след замяната й, като за същата
започва да тече гаранционен срок съгласно т. 7.1.
VIII. НЕУСТОЙКИ.
8.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по т. 1.1., в срока по т. 5.2.,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% от стойността по т. 3.1. за
всеки ден закъснение.
8.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си в сроковете по раздел VII,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността по т. 3.1., за
всеки отделен случай.
8.3. При начислена неустойка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне и удържи

Проект. Важи за всички обособени позиции.

начислената неустойка от цената по т. 3.1. или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати
размера на неустойката, в петдневен срок от получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
това, като плащането се извършва по посочената в поканата банкова сметка.
8.4. При забава в плащането на цената при условията на Раздел ІV, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва, начислена за периода на забавата върху
стойността на дължимата сума.
8.5. При едностранно прекратяване на договора в случаите по т. 10.2.2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15% от стойността по т. 3.1., както и
обезщетение в размера на причинените му вреди и пропуснати ползи.
8.6. Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетения за претърпените
от нея вреди, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.
IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по смисъла на
Търговския закон. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на
непреодолима сила. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора и намиращо се в пряка
причинна връзка с неизпълнението или забавата.
9.2. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден
характер, възникнало след сключване на договора, като но и не само: война, стачки,
безредици, пожари, земетресения, наводнения и др.
9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в
срок от 7 (седем) дни от настъпването на събитието уведомява писмено другата страна за
това обстоятелство.
9.4. В срок от 14 (четиринадесет) дни от настъпване на обстоятелството по т. 9.3. с
препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима
сила, трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган
(Българската Търговско-промишлена палата), в което да се посочи причинната връзка
между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение.
9.5. Писменото уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на
непреодолимата сила, в срока по т. 9.3. от договора.
9.6. При неуведомяване в установения за това срок по т. 9.3., съответната страна не
може да се позовава на непреодолима сила.
9.7. 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 непреодолимата сила.
9.8. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно
предварително писмено уведомление до другата страна.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
10.1. Договорът се прекратява при изпълнение на неговия предмет.
10.2. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
10.2.1. по взаимно споразумение на страните, изразено в писмен вид;
10.2.2. при неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените за
това срокове по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора

Проект. Важи за всички обособени позиции.

с 5-дневно предизвестие отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10.2.3. при условията на т. 9.8.
10.3. Ако в резултат на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение
на договора по причини, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в
състояние да изпълни своите задължения.
ХІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
11.1. Предвиденият/те подизпълнител/и в офертата …………………………….. (наименование
и правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва/т:
11.1.1. ………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на
поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
11.1.2. ………………………………………….. % (посочва се съответстващият на тези работи дял в
проценти от стойността на обществената поръчка).
11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с обявения в
офертата си подизпълнител/и, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за
плащанията по договорите за подизпълнение.
11.2.1. Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.
11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нямат право да:
11.3.1. Сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.
47, ал. 1 или 5 от ЗОП;
11.3.2. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
11.3.3. Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1
или 5 от ЗОП;
б) Предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за
подизпълнение;
в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в
случаите по т. 11.7.
11.4. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в
настоящия договор подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален
екземпляр от договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с
доказателства, че не е нарушена забраната по т. 11.3.
11.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
11.6. Не е нарушение на забраната по т. 11.3.2. и по т.11.5 доставката на стоки,
материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка,
когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги,
които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за
подизпълнение.
11.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при
нарушаване на забраната по 11.5. в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и
изискванията на т. 11.2 – 11.5.
11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на
изпълнителя и на подизпълнителя.
ХII. ПОДСЪДНОСТ.
12.1. 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 преговори и взаимно договаряне помежду си.
12.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето,
те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съд, съгласно
българското законодателство.
ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
13.1. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
българското търговско право и действащото законодателство.
13.2. Всички известия и уведомления между страните във връзка с настоящия договор ще
се извършват в писмена форма, чрез предаването им лично на отсрещната страна или
чрез телефакс, факс, препоръчана поща, куриерска служба или на указаните в този
договор е-mail адреси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
13.4. Настоящият договор и приложенията към него се съставиха и подписаха в 3 /три/
еднакви екземпляра - 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 2 /два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13.5. Приложения, неразделна част от договора:
Приложение №1 – Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение №2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение №3 Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ГЕОРГИ ГЕГОВ

................................

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

..................................

Проект. Важи за всички обособени позиции.

Съгласувано с:
...................... ...........2015 г.
Владимир Малинов, Началник на управление “Правно”;
...................... ...........2015 г.
Камен Манев, Началник на управление “Финансово икономическо”;
...................... ...........2015 г.
Пламен Иванов, Началник на главно управление “Техническа експлоатация”;
...................... ...........2015 г.
Чавдар Димитров, Ръководител на отдел “Договори и собственост”;
...................... ...........2015 г.
Сюхел Хайрулов, Ръководител на отдел “Придобиване на активи”;
...................... ...........2015 г.
Георги Димов, Ръководител на отдел „Компресорни станции“;
...................... ...........2015 г.
Светлана Коева, Ръководител отдел „Счетоводство и финанси“, той и главен счетоводител
...................... ...........2015 г.
Иглика Манолова, юрисконсулт в отдел “Договори и собственост”.
Изготвил:
...................... ...........2015 г.
Весела Русева, Специалист/главен в отдел “Придобиване на активи”.

ОБРАЗЕЦ О1
ДЕКЛАРАЦИЯ*
съдържаща представяне на участника и приложенията към нея
Наименование на поръчката: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
лабораторна апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на обучение на
специалисти”, разпределена в пет обособени позиции.
Идент. номер: 150-162
Наименование на участника: ___________________________________________________

(Посочва се:
фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се
посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава)
Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър: _______
или БУЛСТАТ __________________________
или друга идентифицираща информация (идентифициращ номер на регистрация и
съответен регистър и/или информация от удостоверение за актуално състояние, или от
еквивалентен документ на съдебен или административен орган) в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен: _______________________
Адрес, включително електронен адрес за кореспонденция при провеждането на
процедурата: ____________________________________
Факс: _________________
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, се посочва
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите предмет на
поръчката, както и конкретния участник, който ще изпълнява дейности, свързани с услугите,
предмет на поръчката:
1. Участник в обединение …………..
2. Участник в обединение …………..
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
както и посочване на наименованието и правно-организационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по
ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец,

обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо
лице), представляващ …………………………………. (посочва се участник юридическо лице,
едноличен търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна
форма, физическо лице) участник в обществена поръчка с наименование: „Доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура за изпитване на
турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”, обособена/и
позиция/ии № …………. „…………………….“ (посочва/т се обособените позицията/иите, за
която/които участникът подава оферта/и),
Д Е К Л А Р И Р А М предвиден подизпълнител:
1. …………………………….. (наименование и правно-организационна форма);
- ……………………………... (посочва се Единен идентификационен код по чл. 23 от

Закона за търговския регистъра, а когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър, подизпълнителите - юридически лица или
еднолични търговци, прилагат удостоверения за актуално състояние, а
чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен
или административен орган от държавата, в която са установени: БУЛСТАТ
и/или друга идентифицираща информация, в случай, че подизпълнителят е
обединение по ЗЗД, или в съответствие със законодателството на държавата, в
която подизпълнителят е установен);
- ………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на
поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
- ………………………………………….. % (посочва се съответстващият на тези работи
дял в проценти от стойността на обществената поръчка).
2. ……………………………………..
3. ……………………………………..
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правно-организационна

форма

Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
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Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват
в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите
всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност
Долуподписаният/ната ........................................................., с лична карта № ........, издадена
на ............ от .............., с ЕГН ..............., в качеството ми на ................ (посочва се
съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ ................... (посочва
се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т.ч. обединение, което няма правна
форма, участник в обединение), участник в обществена поръчка, провеждана по реда на глава
осма „а” с наименование: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна
апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”,
обособена/и позиция/ии № …………. „…………………….“ (посочва/т се обособените
позицията/иите, за която/които участникът подава оферта/и), идент. номер 150-162,
декларирам, че
Не съм свързано лице и участника, когото представлявам не е свързано лице и не е свързано
предприятие по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг
самостоятелен участник в настоящата обществена поръчка. По отношение на представлявания
от мен участник, в т.ч. предвидените подизпълнители, не са налице обстоятелствата по чл. 8,
ал. 8, т. 2 от ЗОП, тъй като няма участвали лица като външни експерти от списъка по чл. 19,
ал. 2, т. 8 от ЗОП при подготовката на документите по чл. 8, ал. 7 от ЗОП.
............................................. (в случай че лица/лица са участвали в изработването на

документите по чл. 8, ал. 7 от ЗОП, но същите са променени така, че не предоставят на
участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в обществената
поръчка, това обстоятелство се декларира от участника)
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на Участника и посочване на правноорганизационната му форма
………………………........................................................................................................................
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ……………

Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ите Участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………

Дата ………………………

Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в

обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или Обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
както и посочване на наименованието и правно-организационната им форма, в случай че има
такава)
Подпис/и …………..

Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или Обединение, което не е юридическо лице по
ЗЗД, които участват в Обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ……………..

Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О7
ДЕКЛАРАЦИЯ*
за валидността на офертата
Наименование на поръчката: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна
апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”,
обособена/и позиция/ии № …………. „…………………….“ (посочва/т се обособените позицията/иите,
за която/които участникът подава оферта/и),
Идент. номер: 150-162
Наименование на участника: __________________________________________________

(Посочва се:
фирмата (наименованието на участника) и правно-организационната форма.
когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се посочват
наименованията на всички участници в него, както и правно организационната форма, в случай
че има такава)
Декларирам, че валидността на представената оферта е ………......... (не по-малко от
60) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на
оферти.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участника и посочване на правно-организационната му форма ……..........
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от представляващия/ ите участника (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите
(ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Декларацията се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД,
които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

Наименование на участника: ………………………………………

Посочва се:
фирмата (наименованието на дружеството) и правно-организационна форма.
когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се
посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Техническо предложение

(представя се отделен документ за всяка обособена позиция, за която се участва)
Наименование на поръчката: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
лабораторна апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на обучение
на специалисти”, разпределена в пет обособени позиции.
Обособена позиция № ….. „……………………………..“
Идент. номер: 150-162

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
горепосочената обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на
поръчката в пълно съответствие с изискванията и условията на възложителя от
документацията за участие.
1. Предлаганата от нас апаратура е подробно описана в таблица № 1 в настоящото
техническо предложение, като са посочени всички параметри, съгласно техническата
спецификация.
Предлаганата от нас апаратура по обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне кинематичен вискозитет на турбинни
масла, както и извършване на обучение на специалисти” е в съответствие с изискванията на
стандарт БДС ЕN ISO 3104+AC-01 „Нефтопродукти. Прозрачни и непрозрачни течности.
Определяне на кинематичния вискозитет и изчисляване на динамичния вискозитет” или
еквивалентен /ненужното се зачертава, като в случай че стандартът е
еквивалентен, същият се посочва/.
Предлаганата от нас апаратура по обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне антикорозионни характеристики в
присъствие на дестилирана вода на турбинни масла, както и извършване на обучение на
специалисти” е в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO 7120-01
„Нефтопродукти и смазочни материали. Минерални масла и други течности. Определяне на
антикорозионните характеристики в присъствие на вода” или еквивалентен /ненужното
се зачертава, като в случай че стандартът е еквивалентен, същият се посочва/.
Предлаганата от нас апаратура по обособена позиция № 3 „Доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне корозионна агресивност върху медна
пластина на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти” е в
съответствие с изискванията на стандарт БДС ЕN ISO 2160-04 „Нефтопродукти.
Корозионна агресивност спрямо мед. Изпитване с медна пластина” или еквивалентен
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/ненужното се зачертава, като в случай че стандартът е еквивалентен, същият се
посочва/.
Предлаганата от нас апаратура по обособена позиция № 4 „Доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне температура на течливост на
турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти” е в съответствие с
изискванията на стандарт БДС ISO 3016-97 „Нефтопродукти. Определяне на
температурата на течливост” или еквивалентен /ненужното се зачертава, като в
случай че стандартът е еквивалентен, същият се посочва/.
Предлаганата от нас апаратура по обособена позиция № 5 „Доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне на пенообразуващи свойства на
турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти” е в съответствие с
изискванията на стандарт БДС ISO 6247:2004 „Нефтопродукти. Определяне на
пенообразуващите свойства на смазочни масла” или еквивалентен /ненужното се
зачертава, като в случай че стандартът е еквивалентен, същият се посочва/.
1.1.

Ние ще извършим монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената от нас
апаратура в мястото на доставка по т. 5 от настоящото, в пълно съответствие с
изискванията на възложителя, поставени в Техническата спецификация.

1.2.

Ние ще извършим обучение за работа с апаратурата на 4 /четири/ броя служители,
посочени от Възложителя. Обучението ще извършим в срок не по-голям от 20
/двадесет/ календарни дни от подписване на протокола по т. 5.7. от проекта на
договор.

1.3.

Обучението ще включва умения за работа с апаратурата и отчитане на получените
резултати, запознаване с най-често възникващите проблеми при работа и
предприемане на необходимите адекватни действия, както и мерки за безопасна
работа.

2. Срок за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на лабораторната апаратура за
изпитване на турбинни масла и провеждане на обучение: .............. (не повече от 80) дни от
датата на сключване на договора;
3. Гаранционният срок на доставената апаратура е …………………… (не по-кратък от 24
/двадесет и четири/) месеца, считано от датата на подписване на протокола по т. 5.7. от
проекта на договор.
4. Начин на плащане: Цената се заплаща след изпълнение на доставката, монтиране и
въвеждане в експлоатация на Апаратурата и извършено обучение на служители на
възложителя и след представяне в срок до 10 (десет) работни дни на следните документи в
Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД:
•

оригинална фактура за дължимата сума;

•

Протокол № 1 за преминал входящ контрол, подписан от представители на двете страни
по договора;

•

Протокол №2 за приемане на апаратурата, монтаж и въвеждане в експлоатация,
подписан от представители на двете страни по договора;

•

Протокол № 3 за успешно преминало обучение, подписан от представители на двете
страни.

В случай, че при изпълнение на договора ще участва подизпълнител/и, горепосочените
документи ще представим и:
протокол,

подписан

от

упълномощени

представители

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ съответствието на
доставената от подизпълнителя стока с договорените изисквания и предоставянето
на документите по т. 4 от техническата спецификация на стоката, с приложени
доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите
всички извършени от него видове и количества работи по сключения между тях
договор за подизпълнение.
или
доказателства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че договорът за подизпълнение е прекратен, или
работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
5. Място на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на апаратурата и извършване на
обучение на служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД: площадката на КС "Лозенец", с адрес: с.
Лозенец, община Стралджа, област Ямбол.
При доставка,
6.
документация:

апаратурата

ще

бъде

придружена

от

следната

техническа

•
Подробна техническа и експлоатационна документация на хартиен и цифров носител,
която да бъде предоставена на оригиналния език, на който е изготвена от производителя,
както и в превод на български език. Документацията следва да включва техническо
описание на Апаратурата и аксесоарите към нея, инструкция за монтаж, демонтаж,
безопасно пускане в действие, техническо обслужване, правилна експлоатация, описание на
процедури за калибриране, където е необходимо и др.;
•

Сертификат/декларация за произход;

• Сертификат/декларация за съответствие;
• Сертификат /протокол за калибриране /където е необходимо/, издаден от производителя
или от акредитирана лаборатория;
• Гаранционни карти или писмени гаранции /свободен текст/.
Таблица № 1
Техническа характеристика и описание на предлаганата стока

Посочване на
конкретната
предлагана
апаратура

1.

Описание на предлаганата
апаратура и компонентите,
с които ще бъде
комплектована, като се
посочват техническите
данни, съгласно
техническата
спецификация на
възложителя

Тип и
производител

Количество

Съответствие
с
изискванията
на
възложителя

2.

3.

4.

5.
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Приложения: …………………………….. (от участника се описват приложените документи)
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Документът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правно-организационната им форма
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата
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ОБРАЗЕЦ O6
Наименование на участника:

Посочва се:
фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се
посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Ценово предложение

(представя се отделен документ за всяка обособена позиция, за която се участва)
Наименование на поръчката: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация и
гаранционна поддръжка на лабораторна апаратура за изпитване на турбинни масла,
посочена в техническата спецификация, както и извършване на обучение на специалисти на
възложителя за работа с доставената апаратура.
Обособена позиция № ….. „……………………………..“
Идент. номер: 150-162
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на предмета на
горепосочената обществена поръчка:
Цена и условия на формирането й.
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, съгласно таблица
№ 1, при следните условия:
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от публичната
покана и техническата спецификация към нея.
Всички посочени цени са в лева без ДДС.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
Условие за изпълнение на доставката, монтажа, въвеждане в експлоатация на апаратурата и
извършване на обучение на служители на „Булгартрансгаз“ ЕАД е DDP по Incoterms-2010, с
място на доставка площадката на КС "Лозенец", с адрес: с. Лозенец, община Стралджа,
област Ямбол.
В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на обществената поръчка на основание чл. 101г,
ал. 3 от ЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да
приведем общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата,
изписана словом в определен от комисията срок.
При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата, изписана словом и ще бъдем задължени да приведем единичните
цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията
срок.
Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на ………………
(словом: ………………………………………………………………….) лева, без ДДС.
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ОБРАЗЕЦ O6

Таблица № 1
№

Описание на апаратурата и
обучението

Количество

Цена в лева, без
ДДС за 1 бр.

Обща цена в
лева, без ДДС

1.
2.
......
......
......
Обща стойност за изпълнение на поръчката в лева, без ДДС:

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо
лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Документът се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице, едноличен търговец
или обединение, което не е юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, както и
посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

Документът се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по ЗЗД, които
участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..

Дата ……………………..
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

(представя се само от участника, класиран на първо място, преди подписване на договор)
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от ........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................
(посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), представляващ
…………………………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в
т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), участник, класиран
на първо място в обществена поръчка, проведена по реда на глава осма „а“ от ЗОП с
наименование: …………………………………., идент. номер …………………

Декларирам, следните обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП:
1. Не съм свързано лице с възложителя „Булгартрансгаз“ ЕАД или със служители на
ръководна длъжност в организацията на възложителя.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси.

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

_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се декларират от всяко лице по чл. 47, ал. 4 от
ЗОП.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

(ЗИФОДРЮПДРС)
(представя се само от участника, класиран на първо място, преди подписване на договор)
Долуподписаният/-та .............................................., ЕГН ................, ЛК №
..............., издадена на ................ г. от ................., с постоянен адрес: .................., в
качеството си на ................... на .................. – участник, класиран на първо място/
подизпълнител (ненужното се зачертава) в обществена поръчка с наименование:
…………………………, идент. номер …………………
Декларирам:
За представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРС)
1. Е регистрирано / Не е регистрирано (ненужното се зачертава) в юрисдикция с
преференциален данъчен 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)
2. Е свързано / Не е свързано (ненужното се зачертава) лице по смисъла на § 1 от
Допълнителните Разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в
юрисдикция с преференциален данъчен режим.
3.

Попада в изключението на чл. 4, т. ......... от ЗИФОДРЮПДРС (попълва се в случай,

че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е
свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим)
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и
§ 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата: _________ г.

Декларатор

_______________

(подпис)
Име, длъжност:

_______________

Забележки:
1. По смисъла на§ 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС „дружество" е всяко юридическо лице,
неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от
законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на
сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
2. Декларацията се попълва от всички участници и подизпълнители. Когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко
юридическо лице, включено в обединението.
3. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно
да представляват съответния участник/ подизпълнител/участник в обединение.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на
пари (ЗМИП)

(представя се само от участника, класиран на първо място, преди подписване на договор)
Долуподписаният/ата:
……………………,
с
ЕГН
…………………,
постоянен
адрес
........................................................., гражданство …………………, документ за самоличност
.....................,
издаден/а на .............................., от МВР
- гр. ......................, в
качеството ми на …………………, в ................................................................................, с
ЕИК …………………., със седалище и адрес на управление: .................................,
тел./факс.............................., участник, класиран на първо място в обществена поръчка,
проведена по реда на глава осма „а“ от ЗОП с наименование: ………….., по обособена
позиция № ……… „………………………..“, идент. номер ……..
ДЕКЛАРИРАМ,
че паричните средства — предмет на посочената операция (сделка), в размер на
...................... лева, без ДДС, имат следния произход: .................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:

Декларатор:

..............................

............................

(подпис)
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ОБРАЗЕЦ O13
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

(представя се само от участника, класиран на първо място, преди подписване на договор)
Долуподписаният/ата: ............................................. ЕГН ……………….., постоянен адрес
........................, гражданство .................................. ,
документ
за
самоличност
......................., издаден/а на ................., от МВР - гр. .............., в качеството ми на
представляващ (пълномощник) на ........................, вписано в регистъра при ………..,
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл.
3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо
лице/следните физически лица:
1 ............................................................. ……….,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................ …….,
постоянен адрес ................................................ ,
гражданство ........................................................,
документ за самоличност……………………………….
2…………………………………………………………..,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................ …….,
постоянен адрес…………………………………………,
гражданство…………………………………………….,
документ за самоличност………………………………
3 ................................................................... ….,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ................................................................... .,
постоянен адрес…………………………………………,
гражданство……………………………………………..,
документ за самоличност……………………………….
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:
.....................

Декларатор:
.......................
(подпис)
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