ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРEСУВАНИ ЛИЦА
РЕГ.№ БТГ 24-00-1558/01.06.2009 Г.

ПОКАНА
ОТ “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Информираме Ви, че на основание чл.2, ал.2, т.2 от Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки към ЗОП, “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София 1336, ж.к.“Люлин 2”,
бул.“Панчо Владигеров” № 66 набира оферти за:
Наименование на
поръчката:

Идент. номер
на поръчката:

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор,
съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност и
здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от
Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически
паспорти, съгласно чл.176а от ЗУТ за следните строежи:
“Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”;
“Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”
090-041

1. Изисквания към обекта на поръчката
За обекта на поръчката следва да се изпълнят качествено и в срок, съгласно
нормативните изисквания и изискванията на Възложителя следните консултантски дейности:
- упражняване на строителен надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по
безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от

22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и
изработване на технически паспорти, съгласно чл.176а от ЗУТ.
2. Показатели за избор и методика за оценка на офертите
Критерият за оценка е най-ниска цена.
3. Адрес и срок за представяне на офертите
Офертата се представя в Централното управление на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София
1336, ж.к.“Люлин 2”, бул.“Панчо Владигеров” № 66 в запечатан непрозрачен плик в срок до
17.00 часа на 02.07.2009 г. по реда изписан в условията за участие.
Допълнителна информация може да получите на тел.: 02/ 939 6210. Лице за контакти –
Ангела Лилова.
4. Срок на валидност на офертите
При представяне на оферта си участниците задължително изписват срока на нейната
валидност, както е посочено в образеца на оферта (Приложение № 3), като същият следва да е
не по-малко от 90 календарни дни.
Поканата за участие и приложенията към нея на хартиен носител могат да се получат
безплатно в Централно управление на “Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София, ж.к. “Люлин 2”, бул.
“Панчо Владигеров” № 66 или се изпращат чрез куриерска служба до заинтересованите лица
за тяхна сметка. Лице за контакт – Ивайло Калудов, тел 02/939 6246.
Поканата за участие и приложенията към нея може да се видят и на адрес:
www.bulgartransgaz.bg.
Неразделна част от настоящата покана са следните приложения:
Приложение № 1

Изисквания за участие и изпълнение на поръчката

Приложение № 2

Документи, които следва да съдържа офертата

Приложение № 3

Образец на Оферта

Приложение № 4

Образец на Техническо предложение

Приложение № 5

Образец на Предлагана цена

Приложение № 6

Проект на договор

Приложение № 7

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП

Приложение № 8

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП

Приложение № 9

Опис на необходимите документи за сключване на договор

С УВАЖЕНИЕ,
АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
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Приложение № 1

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
Наименование на
поръчката:

Идент. номер
на поръчката:

Избор на консултант за упражняване на строителен
надзор, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по
безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно
чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на
технически паспорти, съгласно чл.176а от ЗУТ за следните
строежи:
“Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”;
“Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”
090-041

1.Квалификационни изисквания към участниците:
Участниците трябва да имат доказан опит в упражняването на строителен
надзор на такъв вид обекти и да гарантират високо качество на извършените от тях
дейности.
Участниците трябва да притежават лиценз за упражняване на строителен надзор
(в случай, че срокът на валидността му изтича през 2009 г., следва да се представи
декларация, че същият ще бъде подновен), диплома, удостоверение или лиценз по чл.5,
ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
2. Цена: Участниците трябва да посочат цената на офертата си в лева и тази
цена ще остане непроменена до въвеждане на строежа в експлоатация.
3. Начин на плащане: Съгласно образеца на Предлагана цена, приложен към
настоящата покана.
4. Гаранция за изпълнение: При подписването на договора избраният за
изпълнител участник следва да представи гаранция за изпълнение на договора във вид
на парична сума /депозит/ или банкова гаранция в размер на 5% от стойността на
поръчката със срок на валидност - 1 /един/ месец след датата на издаване на
Разрешение за ползване на всеки от строежите.
5. Изисквания към изпълнението на поръчката:
•

Упражняването на строителен надзор и на функциите на координатор по
безопасност и здраве ще се изпълняват в обхват и съдържание, съгласно
изискванията на ЗУТ, Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни
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и монтажни работи и съобразени с нормативните актове, приложими към
строежа, за които се възлага настоящата поръчка.
•

Избраният за изпълнител участник трябва да осигури по време на
строително-монтажните работи присъствие на строежите на съответните
специалисти, упражняващи строителен надзор за частите на проектите,
които се изпълняват и постоянно присъствие на лицето, изпълняващо
функциите на координатор по безопасност и здраве в строителството.

•

Изпълнителят трябва да съставя и подписва всички актове и протоколи
по време на строителството, необходими за оценка на строежите,
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството.

•

Изпълнителят ще предоставя на Възложителя ежемесечни отчети за
проведения строителен надзор по време на СМР, съдържащ опис на
основните дейности (видове работи) от строежите, за които е упражнен
текущ строителен надзор, съставените документи (протоколи, актове),
както за възникнали проблеми (ако има такива), така също и за
необходимите мерки за решаването им. Видът и съдържанието на
отчетите подлежат на съгласуване между страните след подписване на
договора за изпълнение.
Строителен надзор се упражнява от датата на подписване на Протокол за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и
ниво на строежа (обр. 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството) до издаване на
Разрешение за ползване на всеки строеж.
Функциите на координатор по безопасност и здраве се упражняват от
подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр.2) до съставяне и
подписване на Разрешение за ползване на всеки строеж.
Изпълнителят трябва да състави технически паспорти за строежите,
съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на
строежите.

•

•

•

6. Описание на специфичните дейности и видове работи, необходими за
изграждане на строежите:
6.1. Строежи «Газоизмервателна станция - «Павликени» - ІІ-ри етап» и
«Газоизмервателна станция - «Бутово» - ІІ-ри етап» ще бъдат изградени от
«Булгартрансгаз» ЕАД, в качеството му на Главен изпълнител, изпълняващ части
«Технологична», «Автоматизация на технологичните процеси» и «Технологични
съобщителни връзки», а другите проектни части ще бъдат изпълнени от избрана фирма
след провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки.
6.2. Работните проекти, се състоят от следните части:
Строеж «Газоизмервателна станция – «Павликени» - ІІ етап»
• Част Геодезическа
• Част Конструктивна /СК/
• Част Архитектурна /АРХ/
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•
•
•
•
•

Част Технологична
Част Автоматизация на технологичните процеси /АТП/
Част Електрическа
Част Конструктивна – Ограда на площадката на ГИС
Част ПБЗ

Строеж «Газоизмервателна станция – «Бутово» - ІІ етап»
• Част Геодезическа
• Част Архитектурна /АРХ/
• Част Конструктивна /СК/
• Част Технологична
• Част Автоматизация на технологичните процеси /АТП/
• Част Електрическа
• Част Технологични съобщителни връзки /ТСВ/
• Част Конструктивна – Ограда на площадката на ГИС
• Част ПБЗ
Проектите за “ГИС Павликени” и “ГИС Бутово” са разработени при основни
параметри, посочени в “Техническата спецификация” и включват изпълнението на
основни видове работи, така както са описани по-долу:
6.2.1.Основни видове работи за строеж “ГИС Павликени”:
Във връзка с газификацията на потребители в гр. Павликени и тяхното
присъединяване към газопреносната мрежа се изгражда газопроводно отклонение и
газоизмервателна станция. Строителството и въвеждането в експлоатация на
изброените елементи на газопреносната мрежа се извършва на два етапа:
І-ви етап – “Газопроводно отклонение за ГИС Павликени” и временна
измервателна линия – въведени в експлоатация през 2005 г.;
ІІ-ри етап – “ГИС Павликени” – изграждане и въвеждане в експлоатация - обект
на настоящата поръчка.
Строеж “ГИС Павликени - ІІ-ри етап” включва основно: временно строителство
и организационно-подготвителни работи; строителството на самостоятелна сграда –
едноетажна метална конструкция, в която се разполага измервателната линия;
доставка и монтаж на фургон, в който да бъдат монтирани КИП приборите
(монтирането на КИП приборите се изпълнява от Възложителя); монтаж на всички
съоръжения по останалите части – Технологична, Електрическа (с изключение на част
ТСВ, която е задължение на Възложителя и Електрохимичната защита, която е
изпълнена и вложена в строежа), АТП; ограждане на имота на “Булгартрансгаз”ЕАД
(реконструкция на изградената ограда през І-вия етап), като се осигурява свободен
достъп за противопожарна техника; направа на фондамент на оградата и бетонова
настилка на площадката на Крановия възел (изградена през І-вия етап); изпитания и
действия по въвеждане на строежа в експлоатация.
Изграждането на отделните части от строежа, така както са дефинирани в
отделните проектни части е процес от разнообразни взаимно свързани дейности, както
следва:

3

Приложение № 1
6.2.1.1. Временно строителство, подготвителни работи, подходни пътища,
физическа охрана на строежа:
Преди започване на СМР Строителят трябва да наеме земя и изгради временна
приобектова база, като достави и разположи фургони-съблекални, контейнер за
инструменти, санитарно-битови помещения и др. в близост до строителната площадка.
На Приложение 3 към част ПБЗ е показано примерно разполагане на фургоните,
контейнера за инструменти, цистерна за вода, тоалетна и др. необходима техника и
механизация.
Ел. захранването на фургоните се препоръчва да се осъществи от подвижен дизелов
ел. генератор или от мачтов трафопост на ЕРР – Павликени.
Подготвителните работи включват:
• уведомяване на собствениците;
• маркиране на всички подземни комуникации;
• уточняване на местата за извозване на строителните отпадъци с разрешение на
община Павликени.
По време на строителството ще се използва съществуващ път за ГИС.
При изпълнението на видовете работи, предвидени в отделните проектни части за
строежа, трябва да се спазват изискванията на нормативните документи, наредби,
правилници, както и предвидените мерки по безопасност и хигиена на труда и
противопожарна безопасност (БХТПБ).
Преди започване на СМР е необходимо да се маркира строителната полоса и
Изпълнителят следва да ограничи своите действия в рамките на тази полоса. В случай на
нанасяне на щети от Изпълнителя върху прилежащите на строителната полоса терени, те
ще се обезщетяват от и за сметка на Изпълнителя.
Физическата охрана на строежа от откриването на строителната площадка, до
Подписването на Протокол обр.16 за строежа и издаване на Разрешение за ползване е
задължение на Изпълнителя.
6.2.1.2. Доставка на материали и оборудване, както следва:
- материалите и оборудването, задължение за доставка от Възложителя
(специфицирано в Приложение № 1.1. и Приложение № 1.2. на Техническата
спецификация към Документацията за участие) се получават от складовата база в с.
Яна, община Кремиковци на Възложителя. Транспортирането на оборудването до
монтажната база на Изпълнителя и до строителната площадка се осъществява от и за
сметка на Изпълнителя;
- материали и оборудване, задължение за доставка от Изпълнителя (без тези,
доставяни от Възложителя), са специфицирани в количествените сметки към
приложените работни проекти. Организацията и изпълнението на доставката (до
строителната площадка) се изпълнява от и за сметка на Изпълнителя.
Изграждането на обекта е целесъобразно да се извърши по подобекти (проектни
части) както следва:
6.2.1.3. Част Геодезическа
Тази част разглежда пространственото разположение на новопроектирана
метална конструкция и фургон за КИП-прибори на площадката на ГИС ”Павликени”.
Частта е разработена, като Трасировъчен план и Вертикална планировка.
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Трасировъчният план разглежда точното координатно разполагане на обекта по
геодезически координати в Координатна система 1970 г., както и геодезическата
опорна мрежа за трасиране и контролиране при строителството на обекта.
Вертикалната планировка разглежда планирането на територията на обекта,
както и точното височинно разполагане на обекта спрямо прилежащата площадка.
6.2.1.4. Част Конструктивна
Проектът за тази част предвижда изграждане на една нова едноетажна
самостоятелна сграда - метална конструкция с размери 5,0/7,0 м. и фундамент за една
мълниезащитна мачта.
Изпълнението на тази част включва:
• разбиване на бетонова настилка;
• изкопи;
• кофражни работи;
• армировъчни работи;
• бетонови работи;
• монтажни работи;
• бояджийски работи;
• полагане на хидроизолираща подложка;
• засипване;
• разстилане и трамбоване на баластра;
• извозване на строителни отпадъци.
6.2.1.5. Част Архитектурна
Сградата се изпълнява в съответствие с конструктивния проект. Покривът е
едноскатен, носещата конструкция е стоманена, предвижда се ограждение от ламарина
с височина 2,0 м. В тази част е предвидено полагане на бетонова подова настилка с
покритие от безискрова циментова замазка с дебелина 4 см.
Строителството на сградата трябва да се съобрази с другите части на проекта, с
цел да се оставят необходимите отвори и канали за контролни, съобщителни и ел.
кабели, отвори за вкарване на съответните съоръжения и др.
В количествената сметка на тази част от проекта е предвидена доставка и
монтаж на фургон. В него ще бъде монтирано таблото за АТП приборите и
микропроцeсорните системи.
Следва изграждането на:
6.2.1.6. Част Технологична
Предвижда се временната измервателна линия, изградена в предходния етап да
остане като постоянна. Ще се направи само корекция на нейната височина спрямо
терена, което се изразява в удължаване на вертикалните участъци.
Изпълнението на тази част включва:
• доставка и монтаж на тръби;
• заваряване и контрол;
• доставка на материали и направа на преход през бетонова плоча;
• боядисване на металните повърхнини.
За да се удължат вертикалните участъци е необходимо да се спре подаването на
газ към потребителя. Участъкът от крановия възел на отклонението до входящия кран
на АГРС-Павликени ще се изпразни и продуха с СО2 или друг инертен газ (АГРС е
собственост на “Павгаз”АД). Работите по рязането на тръбите и последващото
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заваряване ще се изпълни без наличие на газ, след като това се установи с
газоанализатор. За спирането на газта предварително трябва да бъдат уведомени
потребителите и дейностите да се съгласуват с район “Ботевград” към
“Булгартрансгаз” ЕАД. При извършване на всички дейности по изпразване и
продухване на газопровода да се спазват всички изисквания за извършване на
газоопасни и огневи работи. Газоопасните работи ще се извършат от персонал на
експлоатационния персонал на съоръжението, в случая бригада на район “Ботевград”.
СМР са свързани със специализирани монтажни работи, изискващи
квалифицирана работна ръка.
По нататъшните СМР продължават с извършване на работите по:
6.2.1.7. Част АТП
Изпълнението на тази част включва:
• монтаж в новоизградения климатизиран контейнер на микропроцесорни
системи за измерване на разхода;
• доставка, монтаж и ел. обвързване на табло за АТП прибори;
• контролни измерване и настройка на монтираните през І-ви етап датчици
за измерване на температура и налягане;
• измерване на съединителни линии по двупроводникова и
трипроводникова схема;
• доставка и полагане на кабели;
• направа суха кабелна разделка;
• прозвъняване и подсъединяване на кабели;
• монтаж на отборни устройства за налягане и температура с манометър и
термометър;
• доставка и монтаж на пластмасова и метална скара;
• монтаж и настройка на уредите за събиране на информация (след
преместването им в новоизградения климатизиран контейнер).
6.2.1.8. Част Електрическа
Изпълнението на тази част включва:
1. Външно електрозахранване;
• трасиране на кабелна линия;
• изкопни и насипни работи;
• доставка на кабел САВТ 4 х 6 мм2;
• полагане на кабел в изкоп;
• доставка и полагане на тръби;
• изтегляне на кабел в тръби.
2. Ел. защитни заземителни устройства;
• монтаж на токов съединител;
• изкоп за заземителни контури;
• доставка и монтаж на заземителни колове;
• доставка и полагане на шина заземителна поцинкована;
• челна заварка между лентови конструкции;
• измерване на заземителното съпротивление;
• измерване на преходните съпротивления към заземителни контури;
3. Електрическа инсталация на фургон (климатизиран контейнер за Ел и АТП
прибори);
• доставка и монтаж на главно ел. разпределително табло;
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• доставка на кабел силов СВТ 3 х 1,5 и монтиране на същия;
• доставка на кабел силов СВТ 3 х 4 и монтиране на същия ;
• доставка и монтаж на разделителен кабелен крайшник;
• измерване, настройка и пуск на цялата ел. инсталация;
4. Осветление на сграда ГИС;
• доставка на кабел СВТ 3 х 1,5 и изтегляне в тръба 3/4";
• доставка и монтаж на взривозащитени осветителни тела;
• доставка и монтаж на тръба ¾ ";
5. Технологични съобщителни връзки;
• доставка и полагане на тръба 3";
• изтегляне на кабел 2 (МКСБ 4 х 4 х 1,2 ) в тръба 3";
• земни работи за полагане на кабел;
6. Мълниезащитна инсталация;
• монтиране на мълниеприемна мачта;
• направа на мълниезащитни заземителни устройства;
Работниците извършващи дейностите по част АТП и част Електрическа трябва да
притежават необходимата квалификация, да действат съвместно с Експлоатационния
персонал.
6.2.1.9. Част Конструктивна. Ограда
В частта се разглежда реконструкция на изградената през І-вия етап ограда,
която се привързва към изградената и обща за двата обекта (ГИС и АГРС) страна от
оградата на съществуващата АГРС. Предвидено е изпълнението на основа за монтаж на
фургон (климатизиран контейнер), както и полагане на армирана бетонова настилка на
част от площадката и подравняваща замазка към съществуващата част от бетоновата
площадка, изпълнена през І-вия етап.
Оградата на “ГИС Павлекени” се изпълнява от метални решетъчни пана,
закрепени на метални колове, като се ползват направените и налични на площадката на
строежа (от І-ви етап) елементи на оградата. Върху коловете се монтират удължители,
по които се изтеглят три реда бодлива тел.
Към тази част се включва и реконструкция на изградената през І-вия етап ограда
на крановия възел (КВ), оградата се изпълнява от метални решетъчни пана, закрепени
на метални колове, като се ползват направените и налични на площадката на КВ
елементи на отрадата. Реконструкцията се състои от направа на бетонна основа за
закрепване на елементите на оградата и бетонова настилка на площадката на КВ (за
реконструкцията на КВ е приложена количествена сметка от Работния проект по Част
СК, изработен през І-вия етап).
6.2.1.10. Предпускови, пускови и приемателни изпитания (довършителен етап)
Обхваща довършителните работи по окончателното настройване на апаратура и
оборудване с всички необходими контролни, предпускови и пускови измервания и
изпитания според спецификата на отделните части от строежа, 72 часови проби,
отстраняване на евентуални дефекти и пропуски, подписване на съответните актове и
организиране на комисия съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
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При осъществяване на горните дейности строго трябва да се спазват
изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ, Наредба № 2 от 5.05.1987 г. (изм. и доп., ДВ бр. 33 от 19.04.1994 г.) за
противопожарните строително-технически норми (ППСТН), Правилник за извършване
и приемане на строително-монтажните работи (ПИПСМР), Закона за устройство на
територията, нормативите, стандартите и др. документи, свързани с посочените
дейности.
6.2.2. Основни видове работи за строеж “ГИС Бутово”:
Във връзка с газификацията на потребители в с. Бутово, община Павликени и
тяхното присъединяване към газопреносната мрежа се изгражда газопроводно
отклонение и газоизмервателна станция. Строителството и въвеждането в експлоатация
на изброените елементи на газопреносната мрежа се извършва на два етапа:
І- ви етап – “Газопроводно отклонение за ГИС Бутово” и временна измервателна
линия – въведени в експлоатация през 2005 г.;
ІІ- ри етап – “ГИС Бутово” – изграждане и въвеждане в експлоатация - обект на
настоящата поръчка.
Строеж “ГИС Бутово - ІІ-ри етап” включва основно: - временно строителство и
организационно-подготвителни работи; строителството на самостоятелна сграда –
едноетажна метална конструкция, в която се разполага измервателна линия; доставка и
монтаж на фургон, в който да бъдат монтирани КИП приборите (монтирането на КИП
приборите се изпълнява от Възложителя); монтаж на всички съоръжения по останалите
части – Технологична, Електрическа (с изключение на част ТСВ, която е задължение на
Възложителя), АТП; ограждане на имота на “Булгартрансгаз” ЕАД, като се осигурява
свободен достъп за противопожарна техника; изпитания и действия по въвеждане на
строежа в експлоатация.
Изграждането на отделните части от строежа, така както са дефинирани в
отделните проектни части е процес от разнообразни взаимно свързани дейности, както
следва:
6.2.2.1. Временно строителство, подготвителни работи, подходни пътища,
физическа охрана на строежа:
Преди започване на СМР Строителят трябва да наеме земя (ако е необходимо) и
изгради временна приобектова база, като достави и разположи фургони-съблекални,
контейнер за инструменти, санитарно-битови помещения и др. в близост до строителната
площадка.
На Приложение 3 към част ПБЗ е показано примерно разполагане на фургоните,
контейнера за инструменти, цистерна за вода, тоалетна и др. необходима техника и
механизация.
Подготвителните работи включват:
•
уведомяване на собствениците;
•
маркиране на всички подземни комуникации;
•
уточняване на местата за извозване на строителните отпадъци с разрешение
на община Павликени.
По време на строителството ще се използва съществуващ път за ГИС.
При изпълнението на видовете работи, предвидени в отделните проектни части за
строежа, трябва да се спазват изискванията на нормативните документи, наредби,
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правилници, както и предвидените мерки по безопасност и хигиена на труда и
противопожарна безопасност (БХТПБ).
Преди започване на СМР е необходимо да се маркира строителната полоса и
Изпълнителят следва да ограничи своите действия в рамките на тази полоса. В случай на
нанасяне на щети от Изпълнителя върху прилежащите на строителната полоса терени, те
ще се обезщетяват от и за сметка на Изпълнителя.
Физическата охрана на строежа от откриването на строителната площадка, до
Подписването на Протокол обр.16 за строежа и издаване на Разрешение за ползване е
задължение на Изпълнителя.
Изграждането на обекта е целесъобразно да се извърши по подобекти (проектни
части) както следва:
6.2.2.2. Част Геодезическа
Тази част разглежда пространственото разположение на новопроектирана
метална конструкция и фургон за КИП - прибори на площадката на ГИС ”Бутово”.
Частта е разработена като Трасировъчен план, Вертикална планировка и
Картограма на земните маси.
Трасировъчния план разглежда точното координатно разполагане на обекта по
геодезически координати в Координатна система 1970г, както и геодезическата опорна
мрежа за трасиране и контролиране при строителството на обекта.
Вертикалната планировка разглежда планирането на територията на обекта,
както и точното височинно разполагане на обекта спрямо прилежащата площадка.
Картограмата на земните маси показва изкопите и насипите и тяхното графично
изображение.
6.2.2.3. Част Конструктивна
Проектът за тази част предвижда изграждане на една нова едноетажна
самостоятелна сграда-метална конструкция с размери 5,0/7,0 м и фундамент за една
мълниезащитна мачта.
Изпълнението на тази част включва:
• изкопи;
• кофражни работи;
• армировъчни работи;
• бетонови работи;
• монтажни работи;
• бояджийски работи;
• полагане на хидроизолираща подложка;
• засипване;
• разстилане и трамбоване на баластра;
• извозване на строителни отпадъци.
6.2.2.4. Част Архитектурна
Сградата се изпълнява в съответствие с конструктивния проект. Покривът е
едноскатен, носещата конструкция е стоманена, предвижда се ограждение от ламарина
с височина 2,0 м. В тази част е предвидено полагане на бетонова подова настилка с
покритие от безискрова циментова замазка с дебелина 4см.
Строителството на сградата трябва да се съобрази с другите части на проекта, с
цел да се оставят необходимите отвори и канали за контролни, съобщителни и ел.
кабели, отвори за вкарване на съответните съоръжения и др.
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В количествената сметка на тази част от проекта е предвидена доставка и
монтаж на фургон (климатизиран контейнер). В него ще бъде монтирано таблото за
АТП приборите и микропроцесорните системи, ЕЛ и ТСВ табла.
Следва изграждането на :
6.2.2.5. Част Технологична
Предвижда се временната измервателна линия, изградена в предходния проект
да остане като постоянна. Ще се направи само корекция на нейната височина спрямо
терена, което се изразява в удължаване на вертикалните участъци.
Изпълнението на тази част включва:
• доставка и монтаж на тръби;
• заваряване и контрол;
• доставка на материали и направа на преход през бетонова плоча;
• боядисване на металните повърхнини.
За да се удължат вертикалните участъци е необходимо да се спре подаването на
газ към потребителя. Участъкът от крановия възел на газопроводното отклонение до
входящия кран на АГРС-Бутово ще се изпразни и продуха с СО2 или друг инертен газ
(АГРС е собственост на “Павгаз”АД). Работите по рязането на тръбите и последващото
заваряване ще се изпълни без наличие на газ, след като това се установи с
газоанализатор. За спирането на газта предварително трябва да бъдат уведомени
потребителите и дейностите да
се съгласуват
с район “Ботевград” към
“Булгартрансгаз”ЕАД. При извършване на всички дейности по изпразване и
продухване на газопровода да се спазват всички изисквания за извършване на
газоопасни и огневи работи. Газоопасните работи ще се извършат от персонал на
експлоатационния на съоръжението, в случая бригада на район “Ботевград”.
СМР са свързани със специализирани монтажни работи, изискващи
квалифицирана работна ръка.
По нататъшните СМР продължават с извършване на работите по:
6.2.2.6. Част АТП
Изпълнението на тази част включва:
• монтаж в новоизградения климатизиран контейнер на микропроцесорни
системи за измерване на разхода;
• доставка, монтаж и ел. обвързване на табло за АТП прибори;
• контролни измерване и настройка на монтираните през І-ви етап датчици за
измерване на температура и налягане;
• измерване на съединителни линии по двупроводникова и трипроводникова
схема;
• доставка и полагане на кабели;
• направа суха кабелна разделка;
• прозвъняване и подсъединяване на кабели;
• монтаж на отборни устройства за налягане и температура с манометър и
термометър;
• доставка и монтаж на пластмасова и метална скара;
• монтаж и настройка на уредите за събиране на информация (след
преместването им в новоизградения климатизиран контейнер).
Полагането на газова тръба 2" да се извърши след като се насипе баластрата.
Изтегля се кабела в тръбата / виж част АТП / и едва след това може да се направи
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бетоновата настилка съгласно част Геодезическа и част Конструктивна– подобект: ГИС
“Бутово“. ІІ – ри етап. Ограда.
6.2.2.7. Част Електрическа
Изпълнението на тази част включва:
1. Външно електрозахранване;
• трасиране на кабелна линия;
• изкопни и насипни работи;
• доставка на кабел СВТ 4 х 10мм2;
• полагане на кабел в изкоп;
• доставка и полагане на тръба;
• изтегляне на кабел в тръба.
2. Ел. защитни заземителни устройства;
• монтаж на токов съединител;
• изкоп за заземителни контури;
• доставка и монтаж на заземителни колове;
• доставка и полагане на шина заземителна поцинкована;
• челна заварка между лентови конструкции;
• измерване на заземителното съпротивление;
• измерване на преходните съпротивления към заземителни контури;
3. Електрическа инсталация на фургон;
• доставка и монтаж на главно ел. разпределително табло;
• доставка на кабел силов СВТ 3 х 1,5 и монтиране на същия;
• доставка на кабел силов СВТ 3 х 4 и монтиране на същия ;
• доставка и монтаж на разделителен кабелен крайшник;
• измерване, настройка и пуск на цялата ел. инсталация;
4. Осветление на сграда ГИС;
• доставка на кабел СВТ 3 х 1,5 и изтегляне в тръба 3/4";
• доставка и монтаж на взривозащитено осветително тяло;
• доставка и монтаж на тръба ¾ ";
5. Мълниезащитна инсталация;
• монтиране на мълниеприемна мачта;
• направа на мълниезащитни заземителни устройства;
Работниците извършващи дейностите по част АТП и част Електрическа, трябва
да притежават необходимата квалификация, да действат съвместно с
Експлоатационния персонал.
6.2.2.8. Част Конструктивна. Ограда
В частта се разглежда реконструкция на изградената през І-вия етап ограда,
която се достроява и привързва към изградената и обща за двата обекта (ГИС и АГРС)
страна от оградата на съществуващата АГРС. Предвидено е изпълнението на основа за
монтаж на фургон (климатизиран контейнер), както и полагане на армирана бетонова
настилка на цялата площадка.
Оградата на “ГИС Бутово” се изпълнява от метални решетъчни пана, закрепени
на метални колове, като се ползват направените и налични на площадката на строежа
(от І-ви етап) елементи на оградата. Върху коловете се монтират удължители, по които
се изтеглят три реда бодлива тел.
6.2.2.9. Част “ТСВ”
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Дейностите по част “ТСВ” ще се изпълняват от експлоатационния персонал на
Възложителя.
6.2.2.10. Предпускови, пускови и приемателни изпитания (довършителен етап)
Обхваща довършителните работи по окончателното настройване на апаратура и
оборудване с всички необходими контролни, предпускови и пускови измервания и
изпитания според спецификата на отделните части от строежа, 72 часови проби,
отстраняване на евентуални дефекти и пропуски, подписване на съответните актове и
организиране на комисия съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове
за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
При осъществяване на горните дейности строго трябва да се спазват
изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ, ППСТН, ПИПСМР, Закона за устройство на територията, нормативите,
стандартите и др. документи, свързани с посочените дейности.
7. Съществуващо положение:
Във връзка с газификацията на потребители в гр. Павликени и с. Бутово, община
Павликени и тяхното присъединяване към газопреносната мрежа се изграждат
съответно газопроводни отклонения и газоизмервателни станции. Строителството и
въвеждането в експлоатация на изброените елементи на газопреносната мрежа се
извършва на два етапа:
І-ви етап – “Газопроводно отклонение за ГИС Павликени” и “Газопроводно
отклонение за ГИС Бутово”, заедно с временни измервателни линии към тях –
въведени в експлоатация през 2005 г. и и осигуряващи захранването с природен газ
съответно на намиращите се в непосредствено съседство – АГРС Павликени и АГРС
Бутово, собственост на “Павгаз”ЕАД.
ІІ- ри етап – “ГИС Павликени” и “ГИС Бутово” – изграждане и въвеждане в
експлоатация - обект на настоящата поръчка.
Площадката на ГИС Павликени отстои на около 350 м от съществуващия
Магистрален газопровод, в землището на с. Патреш, община Павликени. За ІІ-ри етап
на ГИС Павликени има разработени РП, който ще бъде предоставен на Изпълнителя за
ползване при изпълнение на възлаганата поръчка.
Площадката на ГИС Бутово, отстои на около 580 м от съществуващия
Магистрален газопровод, в землището на с. Бутово, община Павликени. За ІІ-ри етап на
ГИС Бутово има разработен РП, който ще бъде предоставен на Изпълнителя за
ползване при изпълнение на възлаганата поръчка.

Забележка: Преди подписване на договора участникът, определен за
изпълнител е длъжен да представи документи по описа от Приложение № 9
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ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА:

1.

Попълнен образец на Оферта, Техническо предложение и Предлагана
цена;

2.

Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър;

3.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП
за всеки от управителите;

4.

Копие от застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на участника
(за обекти минимум І-ва категория);

5.

Копие от Лиценза за извършване оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор;

6.

Копие от Удостоверението за завършен курс (диплома, лиценз) по чл.5
ал. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни
работи;

7.

Препоръки от фирми, за които участникът е упражнявал подобна
дейност;

8.

Списък на специалистите, които ще участват при изпълнението на
поръчката за строежите, вкл. образование, професионална квалификация,
опит на специалистите в строителството и по коя от частите на проектите
ще изпълняват поръчката;

9.

Копия от одобрени окончателни доклади (извлечение) на участника,
упражняващ строителен надзор за обекти, въз основа на които са
издадени Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в
експлоатация или копия от Разрешението за ползване/Удостоверение за
въвеждане в експлоатация (като доказателство за опита на фирматаучастник в упражняването на услуги от такова естество);

Документите трябва да бъдат подредени в описаната по-горе последователност,
като всяка страница трябва да бъде заверена с подпис и печат на участника.

Приложение № 3
Наименование на
Участника:
Правно-организационна
форма на Участника:
Седалище по регистрация:
Единен
идентификационен код:
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:

Идент.номер
на поръчката:

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор,
съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, координатор по безопасност и
здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от
Наредба № 2 от 22.03.2004г. и изработване на технически
паспорти, съгласно чл.176а от ЗУТ за следните строежи:
“Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”;
“Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”
090-041

Уважаеми 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 поканата, като предложението ни включва следното:

1. Техническо предложение,
документацията за участие.
2. Предлагана цена.

подготвено

в

съответствие

с

образеца

в

През последните три години фирмата ни е извършила подобни на обявените от
Вас услуги за следните клиенти:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
В подкрепа на твърдението си прилагам към настоящата оферта препоръки за
изпълнени подобни услуги от следните наши постоянни партньори:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
При изпълнението на поръчката ще участват следните подизпълнители:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(посочват се имената и адресите на подизпълнителите, дела на тяхното участие - процент от
общата стойност и конкретната част от обекта на малката обществена поръчка). При условие, че няма да
се използват подизпълнители, това обстоятелство се записва.

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 – Приложение
№ 2 към Поканата за представяне на оферти.
Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и Фамилия
Подпис на представляващия
Длъжност
Наименование на участника

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

2

Приложение № 4

(наименование на участника)

До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София
Р България

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предмет на поръчката:

Идент.номер на
поръчката:

Избор на консултант за упражняване на строителен надзор,
съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност
и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от
Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически
паспорти, съгласно чл.176а от ЗУТ за следните строежи:
“Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”;
“Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”
090-041

Уважаеми Господа,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на малка
обществена поръчка на “Булгартрансгаз” ЕАД с горепосочения обект.
І. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Обектът на поръчката ще изпълним в посочените по-долу срокове:
За обект 1: “Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”
………………….. кал. дни (не повече от
10), считано от датата на подписване на
Изработване

на

окончателен

доклад

технически паспорт за строежа.

и Констативен акт обр. 15 и представяне
на

необходимите

становища

от

специализирани контролни органи и
инвеститора.

За обект 2: “Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”
Изработване

на

окончателен

технически паспорт за строежа.

доклад

и ………………….. кал. дни (не повече от
10), считано от датата на подписване на

стр. 1 от 1

Приложение № 4
Констативен акт обр. 15 и представяне
на

необходимите

становища

от

специализирани контролни органи и
инвеститора.

дата: .................
име и фамилия ..........................................................
длъжност .....................................................................
наименование на участника ....................................
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(наименование на участника)
До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София
Р България

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Наименование
поръчката:

Идент. номер
на поръчката:

на Избор на консултант за упражняване на строителен надзор,
съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, координатор по безопасност
и здраве за етапа на строителството, съгласно чл.5, ал.3 от
Наредба №2 от 22.03.2004г. и изработване на технически
паспорти, съгласно чл.176а от ЗУТ за следните строежи:
“Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”;
“Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”

090-041

Уважаеми Господа,
С настоящото представяме нашата ценова оферта за изпълнение на малка
обществена поръчка на “Булгартрансгаз” ЕАД с горепосочения предмет.
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й:
За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата
процедура, общите цени на нашата оферта, са както следва:
За строеж 1: “Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”:
№
1а.

2а.

3а.

Обект, дейности

Цена в лв, без
ДДС

За упражняване на строителен надзор, в т.ч. и за
съставяне на окончателен доклад.
(Ориентировъчна стойност на СМР по всички
....................... лв
проектни части – 80 000 лв, без ДДС)
За изпълняване на функциите координатор по ....................... лв
безопасност и здраве за етапа на строителството на
строежа.
За съставяне на технически паспорт на строежа.

....................... лв
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4а.

Обща стойност (1а+2а+3а):

За строеж: “Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”:
№
1б.

2б.

Обект, дейности

Цена в лв, без
ДДС

За упражняване на строителен надзор, в т.ч. и за
съставяне на окончателен доклад.
(Ориентировъчна стойност на СМР по всички
....................... лв
проектни части – 80 000 лв, без ДДС)
За изпълняване на функциите координатор по ....................... лв
безопасност и здраве за етапа на строителството на
строежа.

3б.

За съставяне на технически паспорт на строежа.

4б.

Обща стойност (1б+2б+3б):
Обща стойност за строеж 1 и строеж 2 (4а+4б)

....................... лв

...................... лв

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 за всеки от строежите е както следва:

¾ Авансово плащане - срещу представяне на банкова
гаранция за авансовото плащане

.…………. %
(не повече от 20 % от
стойността по т. 4а и т. 4б)

За упражняване на строителен надзор
¾ Текущо /месечно/ разплащане в зависимост от
текущо извършените и изплатени строителномонтажни работи
¾ Разплащане след подписване на Констативен акт
обр. 15

............... % от цената по т. 1а
и т. 1б
(след приспадане на аванса)
..................... % от цената по
т. 1а и т. 1б
(не по-малко от 5%)
стр. 2 от 2
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.…………. % от цената по
т. 1а и т. 1б
(не по-малко от 15 %)
За изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на
строителството
................ % от цената по т.
¾ Разплащане след подписване на Констативен акт
2а и т. 2б
обр. 15 без забележки
(след приспадане на аванса)

¾ Разплащане след получаване на Разрешение за
ползване

За съставяне на технически паспорт на строежите
................ % от цената по т.
¾ Разплащане след получаване на Разрешение за
3а и т. 3б
ползване
(след приспадане на аванса)

дата: .................
име и фамилия ..........................................................
длъжност .....................................................................
наименование на участника ....................................
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Приложение № 6
Проект
ДОГОВОР
№ .....................

Днес .....……….. 2009 г. в гр. София, между:
“Булгартрансгаз” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София,
район Люлин, ж.к. „Люлин 2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в Регистъра за
търговски дружества под № 113067, том 1543, стр. 32 по ф.д. № 16439/2006г., по описа
на Софийски градски съд - Фирмено отделение, с ЕИК по Булстат 175203478,
представлявано от Ангел Георгиев Семерджиев - Изпълнителен директор, наричано
по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„……………………………....................” със седалище и адрес на управление
гр. ……………..., ул..........……….................., регистрирано по ф. д. № ……../…….. г. по
опис на ……………………………………..съд, с ЕИК по БУЛСТАТ .............,
представлявано от ............................................. - .................................., наричано понататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки,
се сключи настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу
заплащане функциите на: Консултант за упражняване на строителен надзор,
съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, функциите на координатор по безопасност и
здраве за етапа на строителството в пълния обем, предвиден в чл.11, във връзка с
чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи и да състави технически паспорт, съгл. чл.176а от ЗУТ и в
съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите
паспорти на строежите за следните строежи:
“Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”;
“Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”.
ІІ. ЦЕНА.
2.1. За изпълнение на услугите по предмета на договора в пълен обхват
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в общ
размер на .................(словом ..................................) лева без ДДС, в това число:
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2.1.1. За обект 1 “Газоизмервателна станция “Павликени” – ІІ-ри етап”:
................................ (словом .....................), включващ:
2.1.1.1. Цена за упражняване на строителен надзор за строежа (в т.ч. съставяне
на окончателен доклад) в размер на ................ (словом ....................) лева без ДДС;
2.1.1.2. Цена за изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве
за етапа на изграждане на строежа в размер на ............... (словом .......................) лева без
ДДС;
2.1.1.3. Цена за съставяне на технически паспорт за строежа в размер на ............
(словом ..................) лева без ДДС.
2.1.2. За обект 2 “Газоизмервателна станция “Бутово” – ІІ-ри етап”:
.................................(словом .....................), включващ:
2.1.2.1. Цена за упражняване на строителен надзор за строежа (в т.ч. съставяне
на окончателен доклад) в размер на ................. (словом.............................) лева без ДДС;
2.1.2.2. Цена за изпълняване на функциите на координатор по безопасност и
здраве за етапа на изграждане на строежа в размер на ..............(словом ................) лева
без ДДС;
2.1.2.3. Цена за съставяне на технически паспорт за строежа в размер на
...............(словом .............................) лева без ДДС.
2.2. Размерът на дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение по
предходните точки е окончателен и няма да подлежи на увеличение до окончателното
въвеждане на строежите в експлоатация.
ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
3.1. Аванс - ….............. % (не повече от 20 % от стойността по т. 2.1 в срок до
............. (не по-малко от 5) работни дни от подписване на договора и след представяне
на следните документи:
- банкова гаранция за авансово плащане, отговаряща на стойността на
дължимия аванс, открита в пълно съответствие с Образеца, представен от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 7;
- оригинална фактура за дължимата сума.
Съответствието на текста на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова
гаранция за авансово плащане, отговаряща на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
съгласно Приложение № 7, 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.
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.1., както следва:
3.2.1. ..............% от стойността по т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.1.- текущо плащане в
зависимост от извършения дял строително-монтажни работи от строителя след
двустранно подписан Протокол за извършените количество и видове работи и след
приспадане дела на аванса;
3.2.2. ..............% от стойността по т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.1. след двустранно
подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки);
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3.2.3. ................. % от стойността по т. 2.1.1.1. и т. 2.1.2.1. след получаване на
Разрешения за ползване за строежите;
За всяко текущо месечно плащане ДДС се начислява и фактурира върху 100%
от стойността на извършените работи.
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1.1.2. и т. 2.1.2.2. след подписване
на Констативен акт обр. 15 (без забележки), след приспадане дела на аванса.
3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 2.1.1.3. и т. 2.1.2.3. след получаване
на Разрешения за ползване за строежите, след приспадане дела на аванса.
3.5. В цената по т. 2.1. не е включен ДДС, който се начислява допълнително при
издаване на фактура.
3.6. Датата на данъчното събитие за плащане съответно по т. 3.1, т. 3.2., т. 3.3. и
т. 3.4. е датата на съгласуване от оторизирания за ценова заверка представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представените доказателствени документи, регистрирани с
придружително писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към съответната документация с входящ
номер от деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.7. Всички плащания се извършват с платежно нареждане в срок до 5 (пет)
работни дни по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на оригинална
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Централно управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.8. Фактурата за всяко плащане трябва да бъде издадена в срок до 5 (пет)
календарни дни, считано от датата на данъчното събитие по реда на т. 6.2.5.
3.9. Авансово заплатената по т. 3.1. сума се обезпечава от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с банкова гаранция за авансово плащане (по Образец на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 7), открита в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сума, в
размер на авансовото плащане. Банковата гаранция следва да бъде открита до 5 (пет)
работни дни от подписване на договора и да е със срок на валидност не по-малко от 15
(петнадесет) календарни дни след датата, на която авансовото плащане ще е напълно
възстановено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.10. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна, с
възможност да бъде усвоена изцяло или на части от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията трябва да
съдържа задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ неизпълнение на някое от договорните
задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.11. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията, както и
тези по евентуалното й усвояване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането на аванса по т. 3.1.,
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 Образеца, предоставен му от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІV. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор на
строежите в периода от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка
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и определяне на строителна линия и ниво на строежите (обр.2) до подписването на
Констативен акт обр. 15 (без забележки).
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на координатор по безопасност
и здраве на строежите в периода от заверяване на заповедната книга на всеки строеж
до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки).
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
окончателния доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и техническите паспорти по чл. 176а, ал.1
от ЗУТ за строежите в срок до............. (словом .................) работни дни след подписване
на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от
специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съдейства за въвеждане
на строежите в експлоатация.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
5.1.1. Да упражнява в съответствие с чл. 168, ал. 1 от ЗУТ строителен надзор на
строежите в следния задължителен обхват:
- законосъобразно започване на строежите;
- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на
строителството;
- изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и
изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в
строителството;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на
строителството;
- годност на строежите за въвеждане в експлоатация.
5.1.2. Да съставя и подписва съвместно със строителя всички актове и
протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно
изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3
от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
5.1.3. Да открие строителната площадка и да определи строителната линия и
ниво, като състави необходимия протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството;
5.1.4. Да завери заповедната книга за строежите в тридневен срок от съставяне
на протокола по т. 5.1.8. от договора и да уведоми писмено в 7-дневен срок от
заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за
национален строителен контрол;
5.1.5. Да осигури постоянно присъствие на строежите по време на изпълнение
на строително-монтажните работи на координатора по безопасност и здраве за етапа на
строителството от заверяване на заповедната книга до подписване на Констативен акт
обр. 15 (без забележки);
5.1.6. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечни отчети за извършения
строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи,
съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежите, за които е
упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за
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възникнали проблеми (ако има такива) и съответно за необходимите мерки за
решаването им.
5.1.7. Да уведомява при нарушаване на техническите правила и нормативи
Регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от
установяване на нарушението;
5.1.8. Да извърши съвместно със строителя необходимите действия за
получаване на становища от специализираните контролни органи за
законосъобразното изпълнение на строежите и готовността им за въвеждане в
експлоатация;
5.1.9. Да заверява екзекутивната документация, съгласно изискванията на
чл.175, ал.2 от ЗУТ и да носи отговорност за правилното й комплектоване. На заверка
подлежат поне 4 (четири) пълни комплекта екзекутивна документация за строежите;
5.1.10. Да изготви след приключване на строително-монтажните работи и след
издаване на всички писмени становища от специализираните контролни органи по
законосъобразното изпълнение на строежите и по готовността му за въвеждане в
експлоатация в 4 (четири) екземпляра окончателния доклад за всеки строеж в срока по
т.4.3.;
5.1.11. Да състави технически паспорти за строежите преди въвеждането им в
експлоатация в срока по т.4.3. в обхват и съдържание, съгласно изискванията на
Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
5.1.12. Да представи по 1 (един) екземпляр от техническия паспорт за всеки
строеж за преглед и одобряване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди внасянето им в общинската
администрация;
5.1.13. Да отстрани всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по техническите
паспорти в тридневен срок от предаването им;
5.1.14. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническите паспорти по 3 (три)
оригинални екземпляра - по 1 (едно) копие на хартиен носител и по 2 (два) екземпляра
на електронен носител;
5.1.15. Да е застрахован в съответствие с чл. 171, ал.1 от ЗУТ 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;
5.1.16. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на персонала си (трите имена и
ЕГН), ангажиран с изпълнението за допуск до строежите в тридневен срок преди
подписване на Протокола по т. 5.1.8.;
5.1.17. Да изпълнява предмета на договора със специалисти, посочени в
офертата му (Приложение № 6). В случай на промяна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я
съгласува предварително в писмен вид с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
5.2.1. Да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при
условията на договора;
5.2.2. Да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ присъствието на проектанта, когато се
съставят задължителните актове и протоколи, както и в случай на необходимост;
5.2.3. Да упражнява правата си в рамките на пълномощията си, съгласно
договора и всички действащи в Република България нормативни документи.
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VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
6.1.1. Да извършва по всяко време проверки по изпълнението на договора без да
пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6.1.2. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на
предмета на договора;
6.1.3. Да предявява в случаите, когато не е съгласен с предписанията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възражения в 3-дневен срок пред органите на ДНСК, съгласно чл.168,
ал. 4 от ЗУТ;
6.1.4. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 4 (четири) екземпляра окончателен
доклад за упражнен строителен надзор за всеки строеж, включително и приложенията
към него за строежите.
6.1.5. Да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническите паспорти по 3 (три)
оригинални екземпляра за всеки строеж - по 1 (едно) копие на хартиен носител и по 2
(два) екземпляра на електронен носител за всеки строеж.
6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
6.2.1. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на своята
компетентност, при изпълнение на задълженията му по този договор, като му
предоставя своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на предмета
на договора след предварително искане за това от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6.2.2. Да осигурява свободен достъп до строителната площадка на
специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включени в Приложение № 6 по всяко време за
упражняване на функциите им;
6.2.3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в
сроковете, по реда и при условията на договора;
6.2.4. Да извърши проверка на представените доказателствени документи за
извършване на съответното плащане по т. 3.1, т. 3.2., т. 3.3. и т. 3.4. в срок до 10 (десет)
календарни дни от представянето им и да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това по факс
чрез копие от челната страница на съответния документ или чрез документирано
предаване на ръка на заверения документ, с цел фактуриране.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ.
7.1. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:
- по взаимно съгласие на страните;
- при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- при предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от право да упражнява
строителен надзор;
- при предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да упражнява функциите на
координатор по безопасност и здраве;
- с изтичане срока на Лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да упражнява функциите на
консултант по смисъла на чл.166, ал.2 от ЗУТ и на координатор по безопасност и
здраве;
- в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение
на договора по причини, за които страните не отговарят.
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Приложение № 6
Проект
7.2. Всяка една от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата
не изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока
за изпълнение на съответното задължение.
7.3. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени
промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните
не отговарят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми по
чл.2.1. въз основа на двустранно подписан Протокол за извършени количества и видове
работи.
7.4. При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по
договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.5 % от
съответното дължимо възнаграждение по т. 2.1. за всеки просрочен ден, но не повече
от 15 % от дължимо възнаграждение.
7.5. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на непреведената в срок
сума за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от дължимата сума .
7.6. При едностранно прекратяване на договора, виновната страна дължи на
изправната неустойка в размер на 10 % от възнаграждението по т. 2.1., както и
обезщетение в размера на причинените й вреди и пропуснати ползи.
7.7. Неустойки и обезщетения по този Раздел не се дължат, когато
неизпълнението е станало в резултат на форсмажорни обстоятелства.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
8.1. При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него под формата на
банкова гаранция или депозит на парична сума в лева по следната банкова сметка на
"Булгартрансгаз" ЕАД в “УниКредит Булбанк” АД - Централа, IBAN в лева: BG52
UNCR 7630 1078 4357 01, BIC: UNCRBGSF.
8.2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността по т. 2.1. и е със
срок на валидност до 1 (един) месец след датата на издаване на последното Разрешение
за ползване на строежите.
8.3. Банковата гаранция 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.
8.4. Разходите по откриване на депозита или на банковата гаранция, както и
тези по евентуалното им усвояване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.5. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се
освобождава след изтичане на 1 (един) месец от датата на изработване на
окончателните доклади и техническите паспорти на строежите, 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.
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Приложение № 6
Проект
8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по
гаранцията за изпълнение за времето, през което тези суми законно са престояли при
него.
ІХ. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАНЕ.
9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него
дейности от датата на сключване на договора до изтичане на гаранционните срокове за
строежите по чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
9.2. Гаранционните срокове за строежите се определят, съобразно договора за
строителство, като същите започват да текат от датата на въвеждане на строежите в
експлоатация.
9.3. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето за
отстраняването на проявен дефект.
9.4. За периода на гаранционната си отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при искане от негова страна актуално
копие от застрахователната си полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ.
9.5. При прекратяване на дейността си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се
застрахова в съответствие с изискванията на действащите към конкретния момент
нормативни актове.
9.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството и солидарна отговорност с
проектанта и строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и
нормативи при проектирането, строителство и за безопасност и здраве, предвидени в
действащата нормативна уредба.
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ.
10.1. Страните нямат право да прехвърлят свои права и/или задължения по
договора на трети лица, освен с изрично писмено съгласие на другата страна.
10.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни.
10.3. Настоящият договор се сключва във връзка с чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.5
от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
10.4. Всяка от страните се задължава при промяна на обстоятелствата, относно
регистрационните си данни, включително адреса си за кореспонденция да уведомява
своевременно другата страна за настъпилата промяна.
10.5. Възникналите между страните спорове във връзка с договора се решават
чрез преговори, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред от съответния
компетентен съд.
10.6. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на
действащите в страната нормативни актове.
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Приложение № 6
Проект
Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра - два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 – Техническо предложение на Изпълнителя;
Приложение № 2 – Предлагана цена на Изпълнителя;
Приложение № 3 - Лиценз № ............................, издаден от МРРБ;
Приложение № 4 - Удостоверение на инж. ............................................, издадено от
............................................................... за координатор по безопасност и здраве в
строителството;
Приложение № 5 - Застрахователна полица № ..........................................., издадена
от .......................................
Приложение № 6 - Списък на специалистите, които ще изпълняват поръчката;
Приложение № 7 – Образец на банкова гаранция за авансово плащане;
Приложение № 8 – Образец на банкова гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .............................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................................

Ангел Семерджиев
Изпълнителен директор

....................................................................
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Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Долуподписаният/ната __________________________________________________
с лична карта № ________________________, издадена на ______________________ от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
_________________________

(съгласно

пояснение

**

от

декларацията)

на

____________________________ (посочва се търговското наименование и вида търговец), със
седалище

и

адрес

на

управление:

___________________________________________________________________________

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)

Д Е К Л А Р И Р А М следното:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда:
а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл.чл. 253-260 от
Наказателния кодекс;
б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) за участие в организирана престъпна група по чл.чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
г) за престъпление против собствеността по чл.чл. 194-217 от Наказателния
кодекс;
д) за престъпление против стопанството по чл.чл. 219-252 от Наказателния
кодекс.
2. Участникът/кандидатът/подизпълнителят, когото
(вярното се подчертава)
представлявам, не е обявен в несъстоятелност;
3. Участникът/кандидатът/подизпълнителят), когото представлявам, не е в
(вярното се подчертава)

Приложение № 7

производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
___________________ г.

Декларатор:

Забележка:
*

В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това
обстоятелство в настоящата декларация.
**
Лицата
с
право
да
управляват
и
представляват
участника/кандидата/подизпълнителя, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата
декларация.
***
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и
в превод.

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с лична
карта

№

________________________,

___________________

с

ЕГН

_________________________

издадена

на

______________________

____________________________,
(съгласно

пояснение

*

в

от

качеството

ми

декларацията)

от
на
на

____________________________ (посочва се търговското наименование и вида търговец), със
седалище

и

адрес

на

управление:

____________________________________________________________________________

(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена поръчка с

(вярното се подчертава)
обект:
(посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от
обявлението/поканата)
Д Е К Л А Р И Р А М следното:
1. Като член на управителен орган, съответно член на контролен орган или
временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник, не съм свързано лице по смисъла на § 1 т. 1 от Допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
с___________________________ (посочете наименованието на Възложителя) 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
разкриване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
___________________ г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

Забележка:
* Декларацията, съгласно с чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените
поръчки се попълва от всички членове на управителни и контролни органи на участника, в
това число и лицата, които временно изпълняват такава длъжност, включително прокурист
или търговски пълномощник, като се декларира липсата или наличието на съответните
обстоятелства, а именно дали са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна
длъжност в организацията на Възложителя, както и дали е налице сключен договор с лице по чл.
21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
.
**
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

Приложение 9

Необходими документи за сключване на договор по НВМОП и ЗОП
1. Копие от документа за регистрация (ако представеното към офертата е с дата
на издаване повече от шест месеца преди датата на подписване на договора) или единен
идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър
2. Свидетелство за съдимост.
2.1.при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2.2.при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон,
без ограничено отговорните съдружници;
2.3.при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
2.4.при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1
от Търговския закон;
2.5.при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от
Търговския закон;
2.6.във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата
или участника.
3. Удостоверение, че участникът не е обявен в несъстоятелност (чл. 47, ал. 1, т. 2
от ЗОП).
4. Удостоверение, че участникът не е в производство по ликвидация (чл. 47, ал.
1, т. 3 от ЗОП).
5. Удостоверение, че участникът няма парични задължения към държавата
(чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП)
6. Удостоверение, че участникът няма парични задължения към общината (чл.47,
ал.2, т.3 от ЗОП)
7. Гаранция за изпълнение на договора под формата на Банкова гаранция или
депозит на парична сума за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора по
следната банкова сметка на "Булгартрансгаз" ЕАД в “УниКредит Булбанк” АД Централа, IBAN в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01, SWIFT (BIC): UNCRBGSF.

