ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРEСУВАНИ ЛИЦА
РЕГ.№ БТГ 24-00-851/23.03.2009 Г.

ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Информираме Ви, че на основание чл.2, ал.2, т.1 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:
1. Предмет на поръчката:
Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на
Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция «Ихтиман»
Идентификационен номер: 090-032
2. Изисквания към обекта на поръчката
За обекта следва да се изпълнят качествено, в срок, съгласно нормативните
изисквания и изискванията на Възложителя (описани подробно в приложения № 1 и № 2
към поканата) строителни работи по горепосочения строеж.
3. Критерий за оценка на офертите: “най-ниска цена”
4. Срок за представяне на офертата:
Офертата се представя в срок до 17.00 часа на 23.04.2009 г. в Централно управление
на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София 1336, ж.к.“Люлин 2”, бул.“Панчо Владигеров” № 66, в
запечатан непрозрачен плик лично от участника или от упълномощен от него представител,
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер, като подателя
съобрази, че офертата трябва да бъде заведена в деловодството на “Булгартрансгаз” ЕАД в
срока, посочен по-горе. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието
на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен
адрес.
Допълнителна информация може да получите на тел.: 02/ 939 6210 и тел. 02/939 6394
лица за контакти – Ангела Лилова и Маргарита Градева.
5. 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 №5), 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 – Анастасия Александрова – тел
02/939 6254.
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
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 4/1
Приложение № 4/2
Приложение № 4/3
Приложение № 4/4
Приложение № 4/5
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10

Условия за участие и указания за попълване на офертата.
Количествена сметка
Проект на Договор за изпълнение на поръчката.
Образец на Оферта.
Образец на Техническо предложение
Образец на Ценова оферта.
Образец на Ценова листа.
Образец на Количествено – стойностна сметка
Показатели за ценообразуване
Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП
Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП
Образец на Декларация по чл.13, ал.1, т.8 от НВМОП
Образец на Декларация за запознаване със строителната площадка.
Образец на Декларация за участие, като подизпълнител.
Образец на гаранция за изпълнение.

С УВАЖЕНИЕ,
АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

Приложение № 1

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

Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на
Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция
«Ихтиман»
090-032

1. Изисквания към подготовката на офертата и условия за участие:
Отчитайки спецификата на поръчката – участниците трябва да имат доказан
опит в изпълнението на строително-монтажни и ремонтни работи.
1.1. Застраховка на участника и подизпълнителите му (ако има такива) по
чл.171, ал.1 от ЗУТ
Участникът и неговите подизпълнители трябва да притежават валидни
застрахователни полици по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство, заверени копия които трябва
да приложат към офертата си.
1.2 .Застраховка на обекта на поръчката по чл.173, ал.1 от ЗУТ
В 3 – дневен срок преди очакваната дата на подписване на Протокола за откриване на
строителната площадка за строежа (обр.2 по НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството), Изпълнителят се задължава да представи на
Възложителя Застрахователна полица, издадена по реда на чл. 173 от ЗУТ, с период на
застраховката от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка
до датата на приемане на ремонтните работи с Констативен протокол за установяване
годността за ползване с покритие – пълната стойност на договора за цялостно изпълнение на
ремонтните дейности. За целта участниците трябва да направят предварително проучване на
етап подготовка на офертата за участие в процедурата.
Стойността на застрахователната премия не следва да бъде включена в оферираната
от участника цена.
Формата и условията на застраховката по чл. 173 от ЗУТ трябва да бъдат
предварително съгласувани с Възложителя.
Условията на застраховката са:
Ползващо се лице /бенефициент/ : „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, ж.к. Люлин 2,
бул. „Панчо Владигеров” 66 ЕИК по БУЛСТАТ 175203478 – Възложител по договор
№.......................;
Застрахован: /фирмата на изпълнителя и адрес/;
Застрахована дейност:..........................................;
Лимит на отговорността – Секция I ”Застраховане на имущество”-/стойността на
договора / лв.
Лимит на отговорността – Секция II ”Отговорност към трети лица”:
а/ за всяко събитие -.....................................................лева /при нараняване и смърт: на
едно лице не по-малко от 10 000 (десет хиляди) лева/;
б/ в агрегат за периода на застраховката -...........................................лева /но не помалко от 20 000 (двадесет хиляди) лева.
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в/ Повреда на собственост и загуба на доход - 200 000 (двеста хиляди) лева на
събитие.
Застрахователната полица не трябва да предвижда самоучастие на застрахования.
Заплащането на застрахователната премия е за сметка на изпълнителя.
Застрахователната премия трябва да бъде изплатена изцяло на застрахователя при
подписване на застрахователния договор.
За целта на застраховането, персоналът на Възложителя, собствеността на
Възложителя извън тази, представляваща част от обекта и другите Изпълнители на
Възложителя ще бъдат считани като трети лица. Всяка повреда на съществуващи
съоръжения ще бъде третирана като повреда на Трета страна.
Застраховката не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално
уговорения в полицата срок или той да се променя без писменото съгласие на Възложителя.
Изпълнителят е длъжен да поддържа застрахователния лимит през целия период на
застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай, че през застрахователния
период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.
В случай, че Възложителят констатира неизпълнение на задължението на изпълнителя
за сключване и поддържане на застраховката по чл. 173 от ЗУТ до разрешаване ползването
на строежа, той може да спре всички плащания, които дължи на изпълнителя до
отстраняването на горното неизпълнение.
Изпълнителят е длъжен да представя на Възложителя всички застрахователни полици
и приложения към тях в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно
изпълнението на задълженията си по застрахователния договор.
1.3. Застраховка за обезпечаване на гаранционната отговорност на Изпълнителя
през гаранционния период на извършените от него видове строителномонтажни работи
Изпълнителят обезпечава отговорността си за първата година от гаранционния срок
със задържана от Възложителя парична сума в размер съгласно приетата ценова оферта /не
по-малко от 5% от стойността на договора/. За останалата част от гаранционния срок
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя застрахователна полица покриваща пълната стойност на
изпълнените работи, със срок – до изтичане на гаранционния срок за изпълнените СМР,
съгласно Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти
Неизпълнението на това условие - Изпълнителят да представи на Възложителя
застрахователна полица с покритие пълния обем на изпълнените строително-монтажни
работи и с период на застраховката – до изтичане на гаранционния срок е достатъчно
основание за неплащане от Възложителя на част от сумите по договора.
Формата и условията по застрахователната полица трябва да бъдат предварително
съгласувани с Възложителя.
В застрахователната полица като трето ползващо се лице /бенефициент/ трябва да
бъде посочен „Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София ж.к. Люлин 2, бул. „Панчо Владигеров” 66
ЕИК по БУЛСТАТ 175203478, а като застрахован /фирмата на изпълнителя и адрес/.
Заплащането на застрахователната премия е за сметка на изпълнителя, като
Застрахователната премия трябва да бъде изплатена изцяло на застрахователя при
подписване на застрахователния договор.
Застрахователната полица не трябва да предвижда самоучастие на застрахования.
Стойността за застрахователната премия по тази точка е за сметка на Изпълнителя и
не трябва да се включва в Ценовата листа към Ценовото предложение на участниците.
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1.4.Техническо предложение
Към техническото си предложение участниците трябва да представят Обяснителна
записка, която да съдържа данни и обосновки за: предлаганото за реализация техническо
решение; условия за изпълнение на строителството; организация на строителството; избор на
материали за влагане в строежа; здравословни и безопасни условия на труд, опазване на
околната среда по време на строителството и др. Обяснителната записка трябва да съдържа
раздел за безопасни и здравословни условия на труд, съгласно Наредба № 2/ 2004 г. за
минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи и съобразени с нормативните актове, приложими към
строежите, за които се възлага настоящата поръчка, както и основни организационни мерки
за безопасност и технически мерки за безопасност.
Като приложение към Техническото предложение, участниците трябва да приложат
количествена сметка, в която да включат всички материали и строително – монтажни
работи, необходими за изграждането на строежа. Количествената сметка задължително
трябва да включва всички посочените от Възложителя доставки и СМР от Приложение №2,
като към тях, участникът по своя преценка (произтичаща от огледа на място) може да добави
позиции, осигуряващи изпълнението на поръчката в пълен обхват.
1.5. Начин на образуване на предлаганата цена
Договорът с избрания за изпълнител участник ще се сключи на стойност, посочена в
офертата, която няма да подлежи на увеличение до подписване на Констативен протокол за
установяване годността за ползване на строежа.
Предложената цена за строително – монтажните работи се доказва с количествено –
стойностна сметка, в която са посочени и единични цени на видовете работи. Количественостойностната сметка се изготвя на базата на количествената сметка от Техническото
предложение на участника.
Строително-монтажните работи ще се разплащат на база действително извършените
работи, одобрени от представител на Възложителя, до размера на стойността им в
количествено-стойностните сметки от офертата на участника.
1.6. Начин на плащане:
85 % (текущо месечно разплащане) от стойността на действително извършените и с
необходимото качество видове работи в срок до 7 (седем) работни дни от представяне
на следните документи:
- двустранно подписан Протокол обр. 19 за установяване изпълнението на
натуралните видове и количества строително-монтажни работи;
- оригинална фактура за дължимата сума.
10 % от стойността за действително извършените и с необходимото качество видове
работи в срок до 7 (седем) работни дни от представяне на подписан и утвърден от
Възложителя Констативен протокол за установяване годността за ползване на строежа;
5 % от стойността на пълния обем на действително извършените работи по предмета
на договора се разплащат след изтичане на 1 (една) година от Констативния протокол и при
условие, че не са проявени недостатъци и след представяне застрахователна полица за
оставащия период на гаранционните срокове на обекта за пълния обем на извършените
работи.
1.7. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на строителството е до 90 (деветдесет) календарни дни,
считано от датата на подписване на Протокол обр. №2 за откриване но строителна площадка.
2.Съдържание на офертата
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Офертата се подготвя по представения към документацията образец и трябва да
съдържа следните документи:
2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата – изготвя се по образеца от
офертата, като се подписва от участника;
2.2. Оферта на участника – изготвена в съответствие с образеца;
Пълномощно на лицето, подписващо офертата – прилага се, когато офертата не е
подписана от лицето, управляващо и представляващо участника;
2.3. Удостоверение за актуално състояние или Единен идентификационен код
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или еднолични търговци, а когато е физическо лице – копие от
документ за самоличност. Удостоверението за актуално състояние следва да
бъде издадено не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата на представяне на
офертата или удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър,
издадено от Агенцията по вписванията;
2.4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП
(попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата
документация (Приложение № 6);
2.5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП (попълва се,
подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата
документация (Приложение № 7);
2.6. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП.
2.7. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника:
2.7.1.
Копие от застрахователните полици на участника и неговите
подизпълнители (ако има такива) по чл.171, ал.1 от ЗУТ за строителство;
2.7.2.
Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която
участникът е установен за последната счетоводно приключена година;
2.8.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника:
2.8.1.
Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага
и възнамерява да използва при строителството;
2.8.2.
Документи, удостоверяващи опита, образованието и професионалната
квалификация на участника и лицата, които ще отговарят за извършване на
строителството подготовката и въвеждането на обекта в експлоатация;
2.8.3.
Данни за собствените или наети технически лица, които участникът ще
използва при извършване на проектирането и строителството.
2.8.4.
Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър
на строителя, съгл.чл.4 от ПРВВЦПРС, за строежи от І-ва група , пета категория
(съгласно чл.5, ал.6, т.1.5 от ПРВВЦПРС) или удостоверение за изпълнение на
отделни видове Строително-монтажни работи, посочени в НКИД, позиция
“Строителство”45.10, 45.20, 45.21, 45.32, 45.42, 45.44, 45.45 и други
приложими за обекта на поръчката.
2.9. Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при
изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и дела на тяхното участие,
в процент от общия дял и конкретната част от обекта на поръчка, която ще бъде
изпълнена от всеки подизпълнител. Всеки от подизпълнителите представя следните
документи, които се прилагат към офертата на участника:
2.9.1.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - подписва се от
лицето, управляващо и представляващо подизпълнителя;
2.9.2. Декларации за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от
ЗОП;
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2.9.3.Удостоверение за актуално състояние, ако подизпълнителят е
юридическо лице или едноличен търговец, a когато е физическо лице – копие
от документ за самоличност;
2.9.4.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на
подизпълнителя и персонала, с който ще участвува в изпълнението на
поръчката;
2.9.5. Декларации за запознаване със строителната площадка;
2.9.6. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП;
2.10. Техническо предложение
2.10.1. Обяснителна записка;
2.10.2. Количествена сметка (съгласно Приложение №2, като към нея
участникът по своя преценка (произтичаща от огледа на място) може
да добави позиции, осигуряващи изпълнението на поръчката в пълен
обхват);
2.11. Ценова оферта, и приложенията към нея:
2.11.1. Ценова листа;
2.11.2. Количествено-стойностна сметка (съставена въз основа на предложената
от участника количествена сметка);
2.11.3. Показатели за ценообразуване на СМР.
Ценовата оферта и всички приложения към нея се изготвят по образците от
Документацията за участие и задължително се представят в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.
Документите се подреждат в отделни папки в последователност описана в образеца на
“Оферта”. Всяка страница от офертата трябва да бъде заверена с подпис и печат на
участника.
Всеки участник, може да поиска писмено от Възложителя разяснения по настоящата
покана чрез писмо или факс до 5 /пет/ дни преди изтичане на срока за подаване на оферти,
адресирани както следва:
"Булгартрансгаз" ЕАД
София 1336, ж.к."Люлин 2", п.к. 3
бул."Панчо Владигеров" № 66
факс 02/925 00 63 и/или 02/939 64 79
лице за контакти: Даринка Цветанова - 02/939 61 09.
На етапа на оценка на офертите Възложителят може да провери заявените данни
и факти с цел да се извършат необходимите уточнения.
3. Брой и копия на офертата
Един брой.
4. Представяне на варианти на офертата
Не се приемат варианти.
5. Изисквания към гаранциите
5.1. Общи изисквания към гаранциите
Гаранциите се представят в една от следните форми:
а/ депозит на парична сума по следната сметка на “Булгартрансгаз” ЕАД:
Банка: “Уни Кредит Булбанк” АД – гр.София, Р.България
Банков код BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01
б/ банкова гаранция в полза на “Булгартрансгаз” ЕАД.
Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло
или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши
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безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от
представляващия търговското дружество.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва
да предвиди и да заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че
размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения.
Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
5.2. Гаранция за изпълнение на обекта на поръчката
Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че
представя банкова гаранция, условията по гаранцията трябва да бъдат предварително
съгласувани с Възложителя.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на поръчката и трябва да
бъде със срок на валидност не по–малко от 1 (един) месец, считано от датата на подписване
на Констативни протоколи за установяване на годността за ползване за строежа.
Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно
плащане при първо писмено искане на “Булгартрансгаз” ЕАД, в случай че Изпълнителят не е
изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с определеното в него.
Гаранцията за изпълнение се освобождава след изтичане на 1 /един/ месец, считано от
датата на подписване на Констативен протокол за установяване на годността за ползване за
строежа, освен, в случай че Възложителят е усвоил същата преди приключването на
договора по причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя някое от задълженията му
по договора в съответствие с определеното в него.
6. Запознаване на участниците със строителната площадка
Възложителят ще организира оглед на строителната площадка за всички участници.
По време на огледа участниците ще могат да задават въпроси, произтичащи от настоящата
документация и/или огледа.
Огледът ще се проведе на 14.04. 2009г. от 11.00 часа. Място на срещата – площадката
на Компресорна станция (КС) Ихтиман.
Участниците следва в срок до 16.00 часа на 13.04.2009г. да представят списък на
своите представители, които ще участват при огледа на строителната площадка с трите
имена и ЕГН. Това може да стане с факс, препоръчано писмо с обратна разписка или чрез
куриерска служба, като същите бъдат адресирани до Изпълнителния директор на
“Булгартрансгаз” ЕАД, с копие до лицето за допълнителна информация, посочено в
поканата.
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Приложение № 2

Количествена сметка
за обект: Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на
Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция «Ихтиман»

№

Вид СМР

Мярка

Колич.

1. Подмяна на дървена покривна конструкция

м³

1.5

Подмяна на поцинкована ламарина с покривна ЛТ
2. ламарина с двустранно PVC покритие и с дебелина 1
мм

м²

220

3. Доставка и монтаж на покривна табакера

бр.

1

4. Подмяна на олуци

м

44

5. Подмяна на водосточни тръби с ф100

м

24

6. Подмяна на покривния мълниеприемен контур

м

30

7.

Подмяна на обшивката за било с обшивка от
ламарина с двустранно PVC покритие с ширина 1 м

м

30

8.

Подмяна на ламаринени поли (обшивка) около
вентилатор

м²

4

9.

Двукратно боядисване челна дъска (двустранно) с
водоустойчив лак

м²

16

10. Двукратно боядисване стреха с водоустойчив лак

м²

30

11. Подмяна на снегозадържаща конструкция

м²

14

Доставка и монтаж на пола от ламарина с двустранно
12. PVC покритие между новата надстройка и покрива с
ширина 1 м

м

18

Ръчно натоварване, автоматично разтоварване и
извозване на 5 км на строителни отпадъци

м³

15

13.

14. ........................................................
15. .......................................................

Забележка:
Подмяната включва демонтаж, доставка и монтаж на съответния материал или
изделие.

Проект

ДОГОВОР
№ ..............................
Днес ...................2009 год., в гр. София, между:
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София,
ж.к.”Люлин 2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66, рег. по ф.д. № 16439/2006г. по описа
на СГС - Фирмено отделение, с ЕИК по БУЛСТАТ 175203478 и идентификационен номер
по ДДС: BG 175203478, представлявано от Ангел Семерджиев - Изпълнителен директор,
наричано по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
“...............................”, със седалище и адрес на управление гр...................., ул.
.................................регистрирано по ф.д. № ...../... г. по описа на .................съд - гр. ..............,
с ЕИК по БУЛСТАТ ............................. и идентификационен номер по ДДС
.......................................представлявано от ...................................... - ..........................., наричано
по-нататък в Договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 2, ал.2, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу
заплащане на възнаграждение «Ремонт на скатен покрив над помещения столова и
кухня на Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция «Ихтиман»,
съгласно одобреното Техническо предложение, изготвено по Условията за участие и указания за
попълване на офертата от Документацията по проведената процедура.

1.2. Работите по т. 1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представената от него оферта при стриктно спазване на
действащата нормативна уредба.
ІІ.СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Срокът за изпълнение на предмета на договора е .......... (не повече от 90)
календарни дни, считано от датата на подписване на договора и предаване на строителната
площадка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на Протокол (Обр.2) за откриване на
строителната площадка, съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ.
2.2. При настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, непозволяващи
изпълнение на строително-монтажни работи, представители на страните по договора
подписват Констативен протокол за наличие на неблагоприятни метеорологични условия,
придружен с официална справка, издадена от Националния институт по метеорология и
хидрология към БАН. В този случай срокът за цялостното изпълнение на договора по т. 2.1.
се удължава с периода, посочен в констативния протокол.

ІІ. ЦЕНА
3.1. Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка по т.1.1. е в
размер на ..............(словом) лева, без ДДС.
3.2. Договорената цена по предходната точка е окончателна и валидна до пълното
изпълнение предмета на договора, включващо всички възможни разходи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възлаганата поръчка.
ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по т. 3.1. цена,
както следва:
4.1.1. ....................% (до 85 %) от стойността по т. 3.1. чрез разплащане на
действително извършените и с необходимото качество видове работи в срок до 7 (седем)
работни дни от представяне на следните документи:
- двустранно подписан Протокол (Обр. 19) за установяване изпълнението на
натуралните видове и количества строително-монтажни работи;
- оригинална фактура за дължимата сума.
4.1.2. ...........% (не мо-малко от 10 %) от стойността по т. 3.1. чрез разплащане на
действително извършените и с необходимото качество видове работи в срок до 7 (седем)
работни дни от представяне на подписан и утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Констативен
протокол за установяване годността за ползване на строежа;
4.1.3. .............% (не по-малко от 5 %) от стойността на пълния обем на действително
извършените работи по предмета на договора се разплащат след изтичане на
..........(минимум 1 (една) ) година от подписване на Констативния протокол по т. 4.1.2. и при
условие, че не са проявени недостатъци и след представяне на оригинална застрахователна
полица за оставащия период на гаранционните срокове на обекта за пълния обем на
извършените работи.
4.2. В цената по т.3.1 не е включен ДДС, който се начислява и се заплаща
допълнително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извършване на плащането по т. 4.1.1.
4.3. Всяко едно искане за разплащане по т. 4.1. се извършва с регистриране на
придружително писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към съответната документация с входящ номер
от деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.4. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до ..........(не по-малко от 7 (седем)) работни дни след представяне с
придружително писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Централното управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
на оригинална данъчна фактура. Съответната фактура се издава в срок от 5 (пет) календарни
дни, считано от датата на заверка от оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
представените доказателствени документи.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
5.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора;
5.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в
оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора;
5.1.4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се отклони от поръчката или работата му е с недостатъци.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

2

5.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в размера, по
начините и при изпълнение в срок на условията, предвидени в договора.
5.2.2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка, след
преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;
5.2.3. Да предаде строителната площадка с Протокол (Обр.2) за нейното откриване;
5.2.4. Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го
представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;
5.2.5. Да проведе инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда на
персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно изискванията на Наредбата за устройство и
безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ от 2004 год.;
5.2.6. След завършване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дейностите по т.1.1. да организира
подписването на Констативен протокол за установаване годността за ползване на обекта;
5.2.7. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се недостатъци в
гаранционния срок на извършеното в изпълнение на настоящия договор.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
6.1.1. Да получи договорената в т. 3.1 цена при условията и в сроковете, предвидени в
договора.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
6.2.1. Да изпълни предмета на договора в уговорените срокове и условия, при
спазване на действащата нормативна уредба;
6.2.2. Да дава възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението предмета
на договора;
6.2.3. Да изпълнява предмета на договора в съответствие със законоустановените
строителни правила и норми, както и с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимо е да
съставят Протоколи и Актове съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
6.2.4. Да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го
представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на договора;
6.2.5. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при
изпълнение на ръководените от него работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на
това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6.2.6. Да представи списък на персонала (трите имена и ЕГН), който ще изпълнява
предмета на настоящия договор, за допуск до работа на площадката на Компресорната
станция;
6.2.7. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на
строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;
6.2.8. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите
участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или
бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171 от ЗУТ;
6.2.9. Да отстрани всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че бъдат
направени такива;
6.2.10. При завършване на всички ремонтни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
разчисти строителната площадка от всички отпадъци, както и да изтегли цялата си
механизация и невложените материали;
6.2.11. Да отстранява проявилите се недостатъци по време на гаранционния период в
установените за това срокове;
6.2.12. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга
информация, отнасяща се за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по
повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи.
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VІІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
7.1. Гаранционният срок във връзка с извършените по предмета на договора е
съгласно чл. 20, ал.4, т.3 и т.4 от Наредба № 2/2003 година - .....................(не по-малко от 5
год.);
7.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Констативния
протокол по т. 4.1.2.;
7.3. Проявените преди края на гаранционния срок недостатъци – резултат на
некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се констатират с двустранно съставен и
подписан Протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да ги отстрани за своя сметка в срок,
определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за
внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с договореното,
в една от следните форми:
- депозит на парична сума в лева в размер на 5% (пет процента) от стойността по т.
3.1. по следната банкова сметка на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД в:
“УниКредит Булбанк”
BIC: UNCRBGSF,
IBAN: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01
или
- банкова гаранция за сума в лева в размер на 5% (пет процента) от стойността по
т.3.1. със срок на валидност 1 (един) месец след датата на подписване на Констативен
протокол за установяване годността за ползване на обекта. Гаранцията трябва да бъде
безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от
претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант
да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД,
в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в
съответствие с предвиденото в него.
8.2. Разходите по откриване на депозита или на банковата гаранция, както и тези по
евентуалното им усвояване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.3. Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се
освобождава, след изтичане на 1 (един) месец от датата на подписване на Констативен
протокол за установяване годността за ползване на обекта, 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.
8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по
гаранцията за изпълнение за времето, през което тези суми законно са престояли при него.
ІX. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.
9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и
подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора до
деня на изтичане на гаранционният срок за строежа. В случай на повреди и щети поради
някаква причина, възникнали при изпълнение на строежите, или при част от тях, или на
неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.
9.2. В срок до 3 (три) работни дни преди датата на подписване на Протокол (Обр.2)
за откриване на строителната площадка, без да се ограничават другите задължения и
отговорности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, последният застрахова обекта в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички рискове за пълната му стойност, за срок до въвеждане на
строежа в експлоатация съгласно изискванията на чл. 173 от ЗУТ.
9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържанието и
условията на застрахователната полица.
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9.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал при
претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е
собственост, извън собствеността, представляваща част от обекта, които претенции могат да
възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно договора.
9.5. За целта на застраховането, персоналът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, собствеността на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извън тази, представляваща част от обекта и другите Изпълнители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат считани като трети лица. Всяка повреда на съществуващи
съоръжения (ако има такива) ще бъде третирана като повреда на Трета страна.
Размерът на застраховката е както следва:
- Физическо нараняване и/или смърт: на едно лице - 10 000 (десет хиляди) лева,
в агрегат - 20 000 (двадесет хиляди) лева;
- Повреда на собственост и загуба на доход - 200 000 (двеста хиляди) лева на
събитие.
9.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинали от
застрахователната полица по т. 9.2., заедно с копия от разписките за платените премии, не
по-късно от 5 (пет) работни дни от датата на издаването им.
9.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители в
съответствие с този раздел.
9.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по
отношение на своя персонал и собственост.
9.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава част от гаранционната си отговорност за
изпълнените от него видове строително-монтажни работи със застраховка, покриваща
гаранционния им период. Застраховката се сключва след изтичане на срока за задържане на
суми, съгласно т.4.1.3. и трябва да покрива пълният обем на изпълнените строителномонтажни работи.
9.10. В застрахователните полици като ползващо се лице (бенефициент) трябва да
бъде посочен „Булгартрансгаз” ЕАД. Застрахователната полица не трябва да предвижда
самоучастие на застрахования.
Х. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него
дейности от датата на подписване на договора до деня на изтичане на гаранционния срок за
строежа.
В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на
строежа или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.
10.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал при:
- претенции за щети и/или смърт;
- претенции за загуба и/или повреда на каквато и да е собственост, извън
собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при
или по повод изпълнение или неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
10.3. Персоналът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговата собствеността извън тази,
представляваща част от строежа ще бъдат считани за трети лица. Всяка повреда на
съществуващи съоръжения (ако има такива) ще бъде третирана като повреда на трета
страна.
10.4. Във всички случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането и
обезщетяването на своя персонал и собственост.
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ХІ САНКЦИИ
11.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в сроковете по т.2.1.,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от общата стойност по т.
3.1. за всеки ден закъснение.
11.2. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка
в размер на 0,1 % от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение.
11.3. Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетения за
претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.
ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
12.1. Настоящият договор се прекратява:
- с изпълнение на задълженията на страните по договора
- по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
- едностранно от изправната страна при неизпълнение на задълженията по договора от
другата страна
- в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на
договора по причини, за които страните не отговарят;
12.2. Всяка от страните може да заяви прекратяване на договора, ако другата страна не
изпълнява задълженията си по него повече от 30 (тридесет) календарни дни, след срока за
изпълнение на съответното задължение.
12.3. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
12.4. В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие, или 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 т. 3.1. въз основа на протокол, съставен и подписан от страните по
договора и отчет за извършени работи към датата на прекратяване, с приложени към него
съответната изпълнителна документация и екзекутивни чертежи.
ХІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
13.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си
по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако
страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима
сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало
след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или
забавеното изпълнение.
13.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима
сила, в срок от пет календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява
писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или
чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на
другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган
(Търговска палата). При неуведомяване страната не може да се позовава на непреодолимата
сила.
13.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се
удължават с времето, през което е била налице непреодолимата сила.
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13.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до
другата страна.
ХІV. ПОДСЪДНОСТ
14.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по
повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи
се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез
договаряне помежду си.
14.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на
договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния
съгласно българското законодателство съд.
ХV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се
извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска
служба.
15.2. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по
договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.
15.3. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
15.4. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите
разпоредби на българското гражданско законодателство.
15.5. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.
15.6. Настоящият договор, ведно с приложенията, описани в неговия текст, се
състави в три еднообразни екземпляра – 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
Приложение № 1 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената процедура, включително
приложенията към нея;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената процедура;
Приложение № 3 – Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора или документ за внесен
депозит.

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................

Ангел Семерджиев
Изпълнителен директор
на “Булгартрансгаз” ЕАД
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ОФЕРТА

ОБРАЗЕЦ
Наименование на
Кандидата:
Правно-организационна
форма на кандидата:
Седалище по регистрация:
Данъчен номер:
Булстат номер:
Точен адрес за
кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:

(търговското дружество или обединения или друга правна форма)

(град, пощенски код, улица, №)

До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София

ОФЕРТА
За изпълнение на малка обществена поръчка,
възлагана по реда на чл. 2, ал. 2, т. 1 от НВМОП.
Наименование на
поръчката:

Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на
Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция
«Ихтиман»

Идентификационен
номер:

090-032

Уважаеми госпожи и господа,
След запознаване с всички документи и образци, приложени към Поканата за
представяне на оферти, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние,
удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията
посочени в документацията за участие в процедурата. Същото доказваме с документите
посочени в Приложение № 1 към настоящата оферта – “Списък на документите в
офертата”.
При изпълнението на поръчката ще участват следните подизпълнители:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Избройте имената и адресите на подизпълнителите и дела на тяхното участие (процент от общата стойност и
конкретната част от обекта на поръчка), които ще бъдат изпълнени от всеки подизпълнител). При условие, че
няма да се използват подизпълнители,това обстоятелство се записва.

Обектът на поръчката ще изпълним в пълен обем, съответствие с изискванията и
условията от Поканата за представяне на оферти.
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Настоящата оферта включва следното:
1. Документи, удостоверяващи, че фирмата ни отговаря на изискванията и
условията за изпълнение на обекта на поръчката, посочени в Поканата за
представяне на оферти.
2. Техническо предложение подготвено в съответствие с Поканата за представяне
на оферти.
3. Ценова оферта - съгласно приложените единични цени и стойности.
(Представени в едно с настоящата оферта в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис “Предлагана цена”).
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички
документи, необходими за подписване на договора съгласно Поканата за представяне на
оферти в посочения срок от “Булгартрансгаз” ЕАД, но не по-късно от ....... (посочете броя на
дните, за които ще представите всички документи- не повече от 24 ) работни дни от получаването на
решението за класиране. При непредставяне от нас на документите в този срок, срокът
за изпълнение на поръчката ще бъде определен в конкретни дати калкулирани от датата
на изтичане на този срок.
Настоящата оферта е валидна за период ________ (не по-малко от 90 дни) и ние ще сме
обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този
срок.
Приложения: съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи
неразделна част от нея.
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Прил
ожен
ие №

Вид и к-во на
документите
/оригинал или
заверено
копие/

Съдържание

ПАПКА № 1
1.
2.
3.

Оферта
Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
Удостоверение за актуална съдебна регистрация или удостоверение по чл.
33 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по
вписванията.
(оригинал или заверено от участника копие)

4.

Пълномощно на лицето подписващо офертата

(когато не е подписано от управляващия

кандидата)

7.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал.5 от
ЗОП(изготвени в съответствие с образците)
Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 8 от НВМОП
Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника

8.

Документи на подизпълнителя:

5.
6.

(Да се опишат. Необходимите документи са съгласно “Указания за попълване на офертата”)
(Да се опишат. Необходимите документи са съгласно “Указания за попълване на офертата”)
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9.

Доказателства за техническа възможност и/или квалификация, а именно:
(Да се опишат. Необходимите документи са съгласно “Указания за попълване на офертата”)

предложение и приложенията към него, а именно:
10. Техническо
(Да се опишат. Необходимите документи са съгласно “Указания за попълване на офертата”)
Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценяването
11. на възможностите му:
(да се опишат)

ПАПКА № 2 – “Предлагана цена”
оферта и приложенията към нея, а именно:
12. Ценова
(Да се опишат. Необходимите документи са съгласно “Указания за попълване на офертата”)

Правно обвързващ подпис:

Дата ________/ _________ / ______
Име и Фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________

Забележки:
1. Папка № 2 се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана
цена”.
2. Папка № 1 и пликът “Предлагана цена” се поставят в общ плик на офертата.
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ
[наименование на участника]

До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София
Р. България
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на
поръчката:

Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на
Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция
«Ихтиман»

Идентификационен номер:
090-032

Уважаеми Господа,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
малката обществена поръчка по обявеното от “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД набиране
на оферти с горепосоченото название.
I. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Обектът на поръчката ще изпълним в посочените по – долу срокове:
Обектът на поръчката ще изпълним в посочения по–долу срок:

………………….. кал. дни
¾ Срок за подписване на Констативен протокол
за установяване годността за ползване

считано от датата на подписване на
Протокол обр. №2 за откриване но
строителна площадка (но не повече от
90 кал. дни)

II. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове строително – монтажни
работи по обекта на поръчка ще бъдат както следва:
¾ Фирмена гаранция, но не по–малко от фиксираните в чл.
20, ал. 4, т. 3 и т. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за

по т. 3 - ..….… години

въвеждане в експлоатация на строежите в Република

(не по-малко от 3 год.)

България и минимални гаранционни срокове за

по т. 4 -.............години
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изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и

(не по-малко от 5 год.)

строителни обекти, от които
¾ с парична обезпеченост – разплащане на % от общата
стойност на обекта на поръчката (не по – малко от 1

………………… години

година)
¾ със застрахователна полица за останалата част от
гаранционния срок за пълния обем на извършените

.................. ..….… години

работи

Приложения към Техническото предложение:
Приложение № 1

Обяснителна записка с приложени проспекти и мостри на
предлаганите за влагане материали и оборудване

Приложение № 2

Количествена сметка за СМР (без посочване на единични и
общи цени на видовете работи)

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на кандидата

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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ЦЕНОВА ОФЕРТА

ОБРАЗЕЦ
[наименование на участника]

До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София

ЦЕНОВА ОФЕРТА
Наименование на
поръчката:

Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня
на Служебно-експлоатационен блок в Компресорна
станция «Ихтиман»

Идентификационен
номер:

090-032

Уважаеми госпожи и господа,
С настоящото представяме нашата ценова оферта за изпълнение на малката
обществена поръчка с горепосоченото название.
I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й
За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата
процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:
__________________ лв. без ДДС
Словом:________________________________________________________, която
[посочва се цифром и словом стойността, без ДДС]

включва всички разходи за изпълнение на обекта на поръчката така, както е описан в
Поканата за представяне на оферти.
Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение, като:
¾ Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на
поръчката.
¾ При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна
ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие,
ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на
офертата .
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II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е както следва:
¾ Текущо месечно разплащане за действително извършени и с
необходимото качество видове работи в срок до ........ [не по –
малко от 7 (седем)] работни дни от датата на представяне на
......................%

следните документи:
- подписан от представители на двете страни Протокол обр. 19

(не повече от 85%)

за установяване изпълнението на натуралните количества и
видове работи;
- оригинална фактура за дължимата стойност
¾ Разплащане след подписване на Констативен протокол за
установяване годността за ползване на строежа в срок до ........
[не по – малко от 7 (седем)] работни дни от датата на
представяне на:

..................... %
(не по – малко от
10% от общата
цена)

- копие от горепосочения документ
¾ Разплащане след изтичане на ............ години (не по – малко от
1 (една) година, считано от датата на подписване на
Констативен протокол за установяване годността за ползване
на поръчката в срок до ........ [не по – малко от 7 (седем)]
работни дни от датата на представяне на:
- застрахователна полица за оставащия период на гаранционния

..................... %
(не по – малко от
5% от общата цена)

срок на обекта за пълния обем на извършените работи

Приложения към Ценовата оферта:
Приложение № 1 – Ценова листа
Приложение № 2 – Количествено – стойностна сметка
Приложение № 3 – Показатели за ценообразуване
Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на кандидата

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЦЕНОВАТА ОФЕРТА

ОБРАЗЕЦ
[наименование на участника]

ЦЕНОВА ЛИСТА
Наименование на
поръчката:

Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня
на Служебно-експлоатационен блок в Компресорна
станция «Ихтиман»

Идентификационен
номер:

090-032

Уважаеми госпожи и господа,
Предложената от нас цена за изпълнение на поръчката е формирана при пълно
съответствие с условията от Поканата за участие в поръчката и включва:
№
1.
2.
3.

Наименование

Цена
/в лева/

Строително – монтажни работи
Изработване на ПБЗ, изпълнителна и екзекутивна
документация
Обща стойност на поръчката:

¾ Всички посочени цени са в лева и са без ДДС.
¾ Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от Поканата за
участие в малката обществена поръчка.

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на кандидата

_________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Забележка:
Общата стойност от образеца на Ценова листа следва да се впише в образеца на
Ценова оферта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЦЕНОВАТА ОФЕРТА

ОБРАЗЕЦ

__________________________________________________________
/наименование на участника/

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
/ образец- подготвя се от участника в поръчката, на база
приложената Количествена сметка и допълнително предвидените от
участника необходими дейности за изпълнение на обекта, оценени
при огледа на място/

Наименование на
поръчката:

Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на
Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция
«Ихтиман»

Идентификационен
номер:

090-032

№

Наименование /вид работа/

1

2

мярка

Колич.

3

4

1.

Подмяна на дървена покривна конструкция

м³

1.5

2.

Подмяна на поцинкована ламарина с покривна ЛТ
ламарина с двустранно PVC покритие и с дебелина 1 мм

м²

220

3.

Доставка и монтаж на покривна табакера

бр.

1

4.

Подмяна на олуци

м

44

5.

Подмяна на водосточни тръби с ф100

м

24

6.

Подмяна на покривния мълниеприемен контур

м

30

7.

Подмяна на обшивката за било с обшивка от ламарина с
двустранно PVC покритие с ширина 1 м

м

30

8.

Подмяна на ламаринени поли (обшивка) около вентилатор

м²

4

9.

Двукратно боядисване челна дъска (двустранно) с
водоустойчив лак

м²

16

10.

Двукратно боядисване стреха с водоустойчив лак

м²

30

11.

Подмяна на снегозадържаща конструкция

м²

14

м

18

м³

15

12.
13.

Доставка и монтаж на пола от ламарина с двустранно PVC
покритие между новата надстройка и покрива с ширина 1
м
Ръчно натоварване, автоматично разтоварване и извозване
на 5 км на строителни отпадъци

Ед.

Обща

цена

цена

5

6

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

Забележки :
1. Количествено-стойностната сметка е приложение към “Ценовата оферта”,
подготвя се на базата на количествената сметка за поръчката – Приложение №2 и при

Стр. 1 oт 2
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ОБРАЗЕЦ
необходимост, по преценка на участника, на допълнително включени дейности за изграждане на
обекта.
2. Ще се счита, че посочените в количествено-стойностната сметка единични и
общи цени за посочените материали и СМР, включват и разходите за изпълнението на всички
съпътстващи ги (спомагателни, доокомплектоващи и др.) материали и СМР, които
удовлетворяват изграждането на обекта.

ПОДПИСАЛ:
Дата__________________2009 г.

_______________________
(име и длъжност)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЦЕНОВАТА ОФЕРТА

ОБРАЗЕЦ
[наименование на кандидата]

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
Наименование на
поръчката:

Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня на
Служебно-експлоатационен блок в Компресорна станция
«Ихтиман»

Идентификационен
номер:

090-032

Уважаеми Господа,

При формиране на единичните цени за отделните видове строителномонтажни работи в Ценовата ни оферта сме използвали следните показатели за
ценообразуване:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Средни часови ставки по основните видове строително –
монтажни работи от обекта на поръчката
Материали и оборудване
Допълнителни разходи върху труда
Допълнителни разходи върху механизация
Доставно – складови разходи
Печалба върху всички СМР

______ лв./ч.ч.
по фактури
______ %
______ %
______ %
______ %

Забележки:
Цените за всички видове ремонтни и СМР ще бъдат съставяни на база
УСН, „Building manager”, „Гауди план 4.0 и др.
Горепосочените показатели за ценообразуване остават непроменени до
изпълнение на задълженията ни по този договор.

Правно обвързващ подпис:

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на кандидата

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
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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)
производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;

ОБРАЗЕЦ

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.

ОБРАЗЕЦ

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.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.13, ал.1, т. 8 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки
Долуподписаният /-ната/

с

карта №

, издадена на

с ЕГН

, в качеството ми на _________________________

длъжността) на

от

лична
,
(посочете

(посочете фирмата, която представлявате)

във връзка с публикувана Покана за набиране на оферти за избор на изпълнител на
малка обществена поръчка
Наименование на
поръчката:

Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня
на Служебно-експлоатационен блок в Компресорна
станция «Ихтиман»

Идентификационен номер:

090-032

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

(посочете фирмата, която представлявате)

при определяне

на предлаганата от нас цена сме спазили изискването за минимална цена на труда,
определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за
обществените поръчки.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

(име и фамилия)
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ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
за запознаване със строителната площадка
с лична карта

Долуподписаният /-ната/
№

, издадена на

от

, с ЕГН

, в качеството ми на _________________________
(посочете

фирмата,

която

(посочете длъжността)

представлявате)

на

във връзка с

публикувана от “Булгартрансгаз” ЕАД обява за набиране на оферти съгласно чл. 2, ал. 2, т. 1
от НВМОП:
Наименование на
поръчката:

Ремонт на скатен покрив над помещения столова и кухня
на Служебно-експлоатационен блок в Компресорна
станция «Ихтиман»

Идентификационен номер:

090-032

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

,

при подготовка на офертата

(посочете фирмата, която представлявате)

за участие в малката обществена поръчка сме се запознали със спецификата на строителната
площадка и условията за изпълнение обекта на поръчката.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис)

(име и фамилия)
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ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител

[наименование на подизпълнителя]

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/

с лична карта

, издадена на

№
ЕГН

от

,

, в качеството ми на _________________________

длъжността) на

с

(посочете

(посочете фирмата, която представлявате)

във връзка с обявената от

(посочете

наименованието

на

Възложителя)

процедура за възлагане на следната обществена поръчка:
Наименование на
поръчката:

Ремонт на скатен покрив над помещения столова и
кухня на Служебно-експлоатационен блок в Компресорна
станция «Ихтиман»

Идентификационен номер:

090-032
Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

,

сме съгласни да участваме като

(посочете фирмата, която представлявате)

подизпълнител на

при изпълнение на

(посочете кандидата, на който сте подизпълнител)

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

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

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме
право да участваме като кандидат/участник в горепосочената процедура.
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ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните
документи:
1. копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност,
когато участникът е физическо лице;
2. декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47 от Закона за
обществените поръчки
г.(посочете датата на подписване на декларациите)

от

(декларациитe следва да бъдат по образците от документацията за участие)

3.

доказателства

за

икономическото

и

финансовото

състояние,

техническите възможности и/или квалификация, които доказваме със следните
документи:

(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в обявлението за обществената
поръчка).

г.

Декларатор:

(дата на подписване)

Забележка: Когато подизпълнителят в процедурата е чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, документът по т. 1 се представя в
легализиран превод, а документите по т. 2 и т. 3, които са на чужд език, се представят
и в превод.
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БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София, Р. България
Известени сме, че нашият Клиент,
[наименование и адрес
на участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №
/
г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място
в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект:
[описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има
такава], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за
възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на
Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение
открита във Ваша полза, за сумата в размер на
% [посочва се размера от
обявлението на процедурата] от общата стойност на поръчката, а именно
(словом:
) [посочва се цифром и словом
стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на
задължения си, в съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас,
но общия размер на които не надвишават
(словом:
) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на
гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено
поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от
договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде
изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви
банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана
поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита
за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по
телеграф на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час
на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е
иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става
невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
С уважение,
(БАНКА)

