ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРEСОВАНИ ЛИЦА
РЕГ.№ БТГ 24-00-2854/28.11.2008 Г.

ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В склад на ПГХ “Чирен”- поделение на “Булгартрансгаз” ЕАД в с.Чирен
обл.Враца има монтиран кран, мостов, електрически с електротелфер – Q = 20
kN, произведен през 1979г.
Сградата на склада е проектирана 1970г. и е
изпълнена като сглобяема стоманобетонова конструкция с осови размери 18 х
9м. и с височина 9м. Подкрановият път е изпълнен от метални подкранови
греди без спирателни площадки. В следствие дългогодишната експлоатация
подкрановият път се е компрометирал, геометрията му не отговаря на
нормативните изисквания и поради тази причина кранът е спрян от
експлоатация.
С настоящото Ви поканвам да представите оферта за изпълнение на
малка обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП, с
наименование:
“Обследване и изготвяне на проект за ремонт на подкранов път в
Склад за резервни части – ПГХ “Чирен” - 2008г.”, с идентификационен
номер 80 181, включваща следните дейности:
1. Обстоен технически преглед, архивно проучване и изготвяне на доклад за
състоянието на подкрановия път;
2. Изготвяне на проект за изпълнение на ремонт на релсовия път, съгласно
раздел II – Релсови пътища от Наредба за безопасна експлоатация и
технически надзор на повдигателни съоръжения, с количествена сметка по
окрупнени показатели за видовете и количества ремонтно - строителни
работи.
3. Упражняване на авторски надзор по време на ремонта.
В случай, че проявявате интерес по настоящата покана, ще Ви бъде
организиран оглед на място. За целта и във връзка с пропускателния режим в
обектите на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, следва да изпратите писмо в което да
потвърдите желанието за участие в огледа и да представите списък на Вашите
специалисти - участници в огледа – три имена и № на лична карта.
Огледът може да се извърши в периода – 08.12.2008г. до 09.12.2008г.вкл.
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Всеки участник може да представи само една оферта по обекта на
поръчката.
Поканата за участие и приложенията към нея на хартиен носител могат
да се получат безплатно в управление “Капитално строителство” на
“Булгартрансгаз” ЕАД, гр.София 1303, хотел “Анел”, бул.“Тодор
Александров” №14, или се изпращат чрез куриерска служба до
заинтересованите лица за тяхна сметка.
Поканата за участие и приложенията към нея могат да се видят на
следния интернет адрес: www.bulgartransgaz.bg.
Указанията за попълване на офертата са дадени в Приложение № 1 към
настоящата покана.
Срокът за представяне на офертите е до 16.00 ч. на 15.12.08 г.
Офертата се представя в Централното управление на “Булгартрансгаз”
ЕАД, гр. София 1336, ж.к.“Люлин 2”, бул.“Панчо Владигеров” № 66, в
запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка
или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва «Оферта»,
посочва наименованието на поръчката, идентификационен номер 80 181, адрес
и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Всеки участник, може да поиска писмено от Възложителя разяснения по
настоящата покана чрез писмо или факс до 3 /три/ 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:

инж.Любомир Стойнов – 02/9 396 397, факс 02/9 396 479

Неразделна част от настоящата покана са следните приложения:
Приложение № 1

Условие за участие и указание за попълване на офертата

Приложение № 2

Пълно описание на обекта на поръчката

Приложение № 3

Образец на Оферта.

Приложение № 4

Образци на Ценова оферта и ценова листа

Приложение № 5

Образци на Декларации за отсъствие на обстоятелствата
по чл.47, ал.1 и чл.47, ал.5
С УВАЖЕНИЕ,
АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

ЛС/ЛС
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ДОГОВОР
№ ..................
Днес…………. 2008 г. в гр. София между:
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.
София, бул. “Панчо Владигеров” № 66, рег. по ф.д. № 16439/2006 г. по
описа на СГС - Фирмено отделение, с ЕИК по БУЛСТАТ 175203478 и
идентификационен номер по ДДС BG 175203478, представлявано от Ангел
Семерджиев - Изпълнителен директор, наричано по-нататък в договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
“..............................” .........., със седалище и адрес на управление гр.
....................., ул. “.............................” № ......., регистрирано по ф.д. № ........../..........
г. по описа на ......................... съд - гр. ...................., с ЕИК по БУЛСТАТ
.......................... и идентификационен номер по ДДС ..........................,
представлявано от ........................................... - ................................., наричано понататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
на основание чл. 2, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки (НВМОП) за обществена поръчка с наименование:
“Обследване и изготвяне на проект за ремонт на подкранов път в
Склад за резервни части – ПГХ “Чирен”-2008 г”.
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
срещу възнаграждение следното:
а) дефектация на подкрановия път - обстоен технически преглед, архивно
проучване и изготвяне на доклад за състоянието на подкранов път;
б) изготвяне на работен проект за ремонт на подкрановия път;
в) действия по съгласуване на работния проект;
г) упражняване на авторски надзор;
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши всички дейности по т. 1.1., при точно
спазване на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, определени с настоящия договор
и приложенията към него.
П. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА.
2.1. Срокът за цялостното изпълнение предмета на договора е ........
(........................) календарни дни (не повече от 45 календарни дни), считано от
датата на подписване на договора.
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III. ЦЕНА.
3.1. Общата стойност на договора е в размер на ................................ лева
(................................................................ словом), без ДДС, и включва:
3.1.1. Цените на отделните видове дейности за проекта по т. 1.1. са
посочени в Ценовата листа към Приложение № 4-1;
3.2. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на
предмета на договора и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
реализацията му.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1.1., както следва:
4.1.1. ....... % (не повече от 15 %) аванс в срок до .......... (не по-малко от
5) работни дни от подписване на договора и след представяне на следните
документи:
- банкова гаранция по т. 4.4. за стойността на дължимия аванс, открита в
пълно съответствие с образеца, представен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
в
Документацията за участие в процедурата. ;
- оригинална фактура за дължимата сума.
Съответствието на текста на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова
гаранция на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Документацията за участие в
процедурата, се удостоверява (заверява) с подпис и дата, поставени от
оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, върху копие на гаранцията.
Датата на данъчното събитие е датата на заверката от Възложителя на
банковата гаранция за авансово плащане.
4.1.2. ...... % след подписване на Протокол за установяване изпълнението
и приемането на поръчката без забележки, в срок до ........ (не по-малко от 5)
работни дни от представяне на следните документи:
- оригинал на посочения документ;
- оригинална фактура за дължимата сума.
4.1.3. ........% (не по-малко от 10%) след подписване на Протокол за
установяване годността за приемане на ремонта на подкрановия път и въвеждане
в експлоатация на крана, в срок до .......(не по-малко то 5) работни дни от датата
на представяне на следните документи:
- оригинал на горепосочения документ;
- оригинална фактура за дължимата стойност.
4.1.4. 100 % за “Авторски надзор” на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база вложено
време след подписване на Протокол за установяване годността за приемане на
ремонта на подкрановия път и въвеждане в експлоатация на крана, в срок до
.......(не по-малко то 5) работни дни от датата на представяне на следните
документи:
- оригинал на горепосочения документ, придружени с план-сметка,за
реално вложеното време за авторски надзор;
- оригинална фактура за дължимата стойност.
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В цената по т.3.1. е включено и заплащането за “Авторски надзор” на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която той извършва на строителната площадка, при
изпълнение на задълженията му като Проектант.
4.1.5. В цената по т.3.1. не е включен ДДС, който се начислява
допълнително и се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при плащанията по т.4.1.1,
т.4.1.2., т.4.1.3. и т.4.1.4. При извършване на плащането по т.4.1.2. и т.4.1.4., ДДС
се начислява в/у 100 % от изпълнените работи след приспадане дела на аванса.
4.1.6. Датата на данъчното събитие за плащане съответно по т.4.1.1.,
т.4.1.2. и т.4.1.4. е датата на приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представените
документи, регистрирани с придружително писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към
съответната документация, с входящ номер от деловодството на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Протокол, съставен и подписан от страните по договора.
4.2. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.3. 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.4.1.6.
4.4. Авансово заплатената по т. 4.1.1. сума се обезпечава от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с банкова гаранция (по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ –
Приложение № 6), открита в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сума, в размер на
авансовото плащане. Банковата гаранция следва да бъде открита до 5 работни
дни от подписване на договора и да е със срок на валидност не по-малко от 15
календарни дни след датата, на която авансовото плащане ще е напълно
възстановено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.5. Банковата гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с
възможност да се усвои изцяло или на части. Гаранцията трябва да съдържа
задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, не е изпълнил
някое от договорните си задължения.
4.6. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията,
както и тези по евентуалното й усвояване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането на аванса по т.
4.1.1. когато:
- банковата гаранция не е открита и не му е представена в определения
срок;
- в посочения срок му е представена банкова гаранция с допълнителни
условия или с условия, които се различават от тези в образец, предоставен му от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.8. Всички направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи за държавни такси,
във връзка със съгласуването и одобряването на проекта за ремонт от
специализираните държавни контролни органи (за технически надзор), са за
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не се включват в цената по т. 3.1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява тези разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след
представяне на оригинални данъчни фактури за дължимите суми, заверени копия
от оригиналните платежни документи и положителни съгласуващи документи от
съответните компетентни органи.
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V. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТА.
5.1. Проектът за ремонт трябва да се изработи в обхват и съдържание в
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в приложенията към
договора и на всички нормативни актове относно проектирането, действащи в
страната, както и в срока по ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава предварително на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
разработеният от него пълен проект в 3 (три) екземпляра за преглед и одобряване
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията на Раздел II – Релсови пътища от
Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни
съоръжения.
Предаването се извършва в Централното управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
се удостоверява с придружително писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към проекта,
което се регистрира с входящ номер от деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.3. В 10 (десет) дневен срок от датата на приемане на проекта по реда на
т. 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свойте писмени
възражения по изпълнението на възложената работа във връзка с проектирането,
като поиска от същия да допълни, поправи или преработи за своя сметка проекта
поради:
а) непълно, неправилно или лошокачествено изпълнение;
б) несъобразяване с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
съответните приложения към договора;
в) неспазване изискванията на действуващите нормативни актове и
стандарти;
5.4. Допълненият, поправен или преработен проект се предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и условията на точка 5.2. По отношение приемането на
допълнения, поправен или преработен проект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има същите
права, както по отношение приемането на първоначалния проект.
5.5. След одобряването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ още 5(пет) екземпляра на проекта за ремонта (на хартиен
носител) заедно с 3 (три) екземпляра на електронен носител, за оформяне на
всичките 8 (осем) екземпляра с подписи и печати.
Предаването се извършва в Централното управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и се удостоверява с придружително писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към проекта,
което се регистрира с входящ номер от деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.6. Одобряването на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не освобождава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от което и да е от неговите задължения по настоящия договор.
5.7. Шест от оформените с подписи и печати екземпляри на проекта се
предават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съгласуване и
одобряване от Държавните контролни органи / Технически надзор/.
5.8. Ако някоя от инстанциите, пред които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за
съгласуване и/или одобряване проекта за ремонт, откаже съгласуване и/или
одобряване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно, за своя сметка да допълни,
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поправи или преработи проекта, съобразно дадените от тази инстанция
указания, да го съгласува отново (ако се налага) и да го предаде.
5.9. Допълненият, поправен или преработен проект за ремонта след
съгласуването му с компетентните инстанции, се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
при условията на т. 5.5. По отношение на допълненият, поправен или преработен
проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички посочени по-горе права.
5.10. В 5 (пет) дневен срок, считано от деня на предаването на
съгласуваният и/или одобрен от Държавните контролни органи проект,
страните подписват Протокол за предаване на одобрения проект за ремонт на
подкранов път, съгласно Документацията за участие в процедурата ;
5.11. Изработеният по този договор проект е собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и
по отношение
на
всичките
им
части
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл.42, ал.2 от Закона за авторското
право и сродните му права.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
6.1.1. Да получи цената уговорена в т 3.1. при спазване на реда, условията
и сроковете, предвидени в договора;
6.1.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на необходимост допълнителна
информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
6.2.1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в
сроковете и при спазване на условията, посочени в договора и приложенията към
него и на изискванията на действащата нормативна уредба;
6.2.2. Да допълва, поправя и/или преработва проекта по т. 5.1., при
спазване на реда, условията и сроковете, указани в Раздел V и Раздел VІ;
6.2.3. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
информация за хода на изпълнението на договора;
6.2.4. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява
изпълнението предмета на договора;
6.2.5. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата
и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с
изпълнението на договора;
6.2.6. Да осигури упражняването на авторски надзор по време на
строителството;
6.2.7. Да отстрани всички забележки по изпълнение предмета на
договора, направени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , преди
подписването
на
Констативен протокол;
6.2.8. Да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на
другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на
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неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията му съгласно чл. 171 от ЗУТ;
6.2.9. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и
всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал
при или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона
случаи.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
7.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнение на предмета на
договора;
7.1.2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се
намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
7.1.3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на
договора в случаите на неточно изпълнение и да иска допълване, поправяне
и/или преработване на инвестиционният проект по т. 5.1. по реда и условията
указани в Раздел V.
7.1.4. Да иска изменения в проекта, включително и в техническите и
количествени спецификации към тях по реда и при условията на т. 6.1. и т. 6.2.
7.1.5.
Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото
възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или
работата му е с недостатъци.
7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
7.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1. в сроковете, по реда
и при условията, определени с договора;
7.2.2. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид наличната изходна
информация за обекта, в седемдневен срок след писмено искане на последния,
както и всички свои изисквания по отношение на техническите характеристики
на материалите, които ще се вложат в обекта;
7.2.3. Да осигури своевременно допълнително писмено поискани от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изходни данни, необходимостта от които е възникнала в хода
на изпълнение предмета на договора;
7.2.4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата
и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с
изпълнението на договора;
7.2.5. Да проведе инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда
на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ангажиран с изпълнението, съгласно
изискванията на Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на
преносните и разпределителни газопроводи и на съоръженията, инсталациите и
уреди за природен газ, и други действащи нормативни актове;
7.2.6. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се през
гаранционните срокове недостатъци (дефекти) във връзка с извършените
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строително-монтажни работи по предмета на договора.
VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ.
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за причинени вреди
от свои виновни действия или бездействия.
8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за спазване изискванията
на действащите в страната нормативни актове за проектиране и строителство.
8.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил съществено от поръчката или
работата е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права
по избор:
8.3.1. Да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
безвъзмездно да поправи работата си;
8.3.2. Да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от
поръчката, съответно недостатъците;
8.3.3. Да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с годността
на изпълненото;
8.4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в срока по т.
2.1., същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от общата
стойност по т. 3.1., за всеки ден закъснение, но не повече от 10%.
8.5. Неустойката се начислява и удържа при плащането на
възнаграждението.
8.6. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0.1 % от неплатената в срок сума, за всеки ден
закъснение, но не повече от 10%.
8.7. Всяка от страните може да претендира по общия ред обезщетения, за
претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.
IХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
9.1. 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.
9.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради
непреодолима сила, в срок от седем календарни дни от настъпването на
съответното събитие уведомява писмено другата страна за това обстоятелство.
В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната,
позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна
писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган
(Търговска палата). При не уведомяване се дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди.
стр. 7 от 9

9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за
изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима
сила.
9.4. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните
вече няма интерес от изпълнението, всяка една от страните има право да
прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
10.1. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните
обстоятелства:
10.1.1. По взаимно съгласие на страните;
10.1.2. При доказана обективна невъзможност за изпълнение на
договора от някоя от някоя от страните;
10.1.3. В случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата
за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят.
10.2. Ако някоя от страните по договора не изпълнява задълженията
си по него повече от 30 ( тридесет ) календарни дни след изтичане срока за
изпълнение на съответното задължение, насрещната по договора страна
може да отправи писмена покана за изпълнение, с предупреждение, че с
изтичане на посочения в нея срок и при липса на изпълнение ще счита
договора за развален.
10.3. В случай на прекратяване на договора в резултат на причини, за
които страните не отговарят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично
изплащане на дължимите суми по чл. 3.1. въз основа на протокол, съставен
и подписан от страните по договора.
XI. ПОДСЪДНОСТ.
11.1. 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.
11.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на
договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от
компетентния според българското законодателство съд.

ХII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
12.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора
се извършват в писмена форма чрез факс, телекс, препоръчана поща с обратна
разписка, куриерска служба. Когато някоя от страните по договора предостави
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на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление,
при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител,
за валидни се считат записите на хартиения носител.
12.2. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете
страни.
12.3. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения
по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата
страна.
12.4. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство.
12.5. Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра - два
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
1. Приложение № 1 - Пълно описание на обекта на поръчката;
2. Приложение № 2 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената
процедура, включително приложенията към нея ;
3. Приложение № 3 - Образец на банкова гаранция за авансово
плащане;
4. Приложение№ 4 - Образец на Акт за установяване на
съответствието
на
инвестиционния
проект
с
изискванията
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............................... ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………..
Ангел Семерджиев
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Проект

ПЛАН - СМЕТКА
за отчитане разходите за упражняване авторски надзор, оказване
на техническа помощ и участие в приемателни комисии
Изпълнител: ……………………………………………………………………………..
Възложител: ……………………………………………………………………………..
Обект: ……………………………………………………………………………………
Подобект: ………………………………………………………………………………..

№

Наименование

Брой
човекочасове

Часова
ставка

Цена

1

2

3

4

5

I. Вложено време /часове/
1.

Вложено време за път

2.

Вложено време на обекта

II. Специалисти на Изпълнителя,
упражнявали авторски надзор,
оказали техническа помощ или
участвали в приемателна комисия
1.
2.
3.
4.
5.
Обща цена /без ДДС/:
Словом:
Изпълнител:

Възложител:

1

Проект
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ”Булгартрансгаз” ЕАД
ДОГОВОР №
ПОДОБЕКТ:................

ПРОТОКОЛ №...................
за завършени и приети проектни работи
Днес, ..………........... 200... г. в гр.(с). .......................……................ подписаните
......................…………………………………......... н-к управление КС, представител
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
и
....................…………………………........................,
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, установихме, че разработката на
инвестиционния проект (съгласуван и одобрен работен проект) е изпълнена
съгласно договорните условия и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да се изплати
договорената цена, както следва:
Наименование на инженеринговата
услуга
2

Договорена цена
3

ДДС
4

Общо
5

За изплащане............……........(лева)...................................................….....................
......................................................................................................................................................
........
(с л о в о м)

С Ъ С Т А В И Л И:
В Ъ З Л О Ж И Т Е Л:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Н-К У-НИЕ "КС":
2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ ЗА
ПОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТАТА

Наименование на
поръчката:
Идент. номер на
поръчката:

“Обследване и изготвяне на проект за ремонт на
подкранов път в Склад за резервни части – ПГХ
“Чирен””-2008 г.
80 181

1. Условия за участие
1.1. Участниците трябва да имат валидна застраховка за професионалната
си отговорност съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за проектиране на обекти от
подобно естество.
1.2. Инженерно техническият персонал, който ще бъде ангажиран с
изпълнението на поръчката трябва да има призната пълна проектантска
правоспособност от КИИП и доказан опит в разработването и изпълнението на
проекти от подобно естество.
1.3. Същият да е регистриран (да притежава удостоверение) за
извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустрояване на
повдигателни съоръжения, съгласно чл. 87, ал. 5 от Наредбата за безопасна
експлоатация и технически контрол на повдигателни съоръжения.
1.4. Няма да бъдат допуснати до класиране участници за които са налице
обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.
2.Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не
повече от 45 /четиредесет и пет/ календарни дни от датата на подписване на
договора.
3. Указания за попълване на офертата. Изисквания относно
документите, които следва да се приложат към офертата.
3.1. Офертата се изготвя по приложения към поканата образец и
задължително съдържа следната информация:
3.1.1. Срок за изпълнение на поръчката.
3.1.2. Срок на валидност на офертата.
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3.1.3. Списък на документите съдържащи се в офертата.
3.2. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката се оформя като
отделен документ – Ценова оферта, и като приложение към офертата се
явява неразделна част от нея.
3.2.1. Ценовата оферта се изготвя по приложения към настоящата покана
образец и съдържа общата цена за изпълнение на поръчката и желания от
участника начин на плащане.
3.2.2. Като приложениe към ценовата оферта, по приложен образeц се
изготвя и Ценова листа .
3.2.3. Ценовата оферта и всички приложения към нея задължително
се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана
цена", поставен в плика с офертата
3.3. Към офертата задължително се прилагат и следните
документи:
3.3.1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – прилага се, когато
офертата не е подписана от лицето, управляващо и представляващо участника;
3.3.2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация – представя се
ако участникът е юридическо лице или едноличен търговец и трябва да бъде
издадено не по рано от 3/три/ месеца преди датата на представяне на офертата.
Когато участникът е физическо лице, вместо удостоверение за съдебна
регистрация представя копие от документ за самоличност, данъчна
регистрация, Булстат, банкова сметка;
3.3.3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, алинеи: 1 и 5
от ЗОП – оформят се по образците приложени към настоящата документация
за участие;
3.3.4. Копие от Застраховка за професионална отговорност (за
проектиране), съгласно чл.171 от ЗУТ;
3.3.5. Списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката.
Списъкът трябва да съдържа информация за имената, образователната степен и
специалността на инженерно – техническия персонал, който ще изпълнява
поръчката.
3.3.6. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация на
лицата по т.3.3.6; копие от диплома за завършено образование по
специалността, копие на валидно удостоверение за пълна проектантска
правоспособност, удостоверение за завършен курс за обучение по Наредба №
2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на СМР (за проекта по част “ПБЗ”) и кратка
професионална автобиография.
4. Критерии за оценка на офертите - НАЙ НИСКА ЦЕНА
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5. Необходими документи, които участникът следва да представи за
сключване на договор – чл. 32 от НВМОП, във връзка с чл. 47 от ЗОП.
При сключване на договора избрания за изпълнител участник трябва да
представи следните документи:
5.1.Удостоверение за актуална съдебна регистрация (ако представеното
към офертата е с дата на издаване повече от шест месеца преди датата на
подписване на договора ).
5.2 Свидетелство за съдимост.
5.2.1 Свидетелство за съдимост за управителя (за всеки от управителите)
при ООД: (чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
5.2.2. Свидетелство за съдимост за всеки от членовете на управителните
органи на АД (eдностепенна система - за всеки от членовете на Съвета на
директорите, които изпълняват управителни функции и за двустепенна система
– за всеки от членовете на Управителния съвет);
5.2.3. Свидетелство за съдимост за всеки един от членовете на Съвета на
директорите при Командитно дружество с акции;
5.2.4. Свидетелство за съдимост за всеки от съдружниците при
Събирателно дружество;
5.2.5. Свидетелство за съдимост за всеки от неограничено отговорните
съдружници при Командитно дружество.
5.3. Удостоверение, че участникът не е обявен в несъстоятелност (чл. 47,
ал. 1, т. 2 от ЗОП).
5.4. Удостоверение, че участникът не е в производство по ликвидация (чл.
47, ал. 1, т. 3 от ЗОП).
5.5.Гаранция за авансово плащане 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.
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Наименование на
поръчката:
Идент.номер
на поръчката:

“Обследване и изготвяне на проект за ремонт на
подкранов път в Склад за резервни части –
ПГХ”Чирен”-2008г.
80 181

1. ОБХВАТ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
За поръчката: “Обследване и изготвяне на проект за ремонт на
подкранов път в Склад за резервни части – ПГХ “Чирен”, трябва да се
извършат следните дейности:
- дефектация на подкрановия път;
- изготвяне на работен проект за ремонт на подкрановия път;
- действия по съгласуване на проект за ремонт на подкранов път в склад
за резервни части с органите за технически надзор;
- упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на ремонта;
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
НА
СТРОЕЖА
ПРЕДМЕТ
НА
ПРОЕКТИРАНЕ.
Сградата на Склада за резервни части е проектирана (1970г.) и изпълнена
като сглобяема стоманобетонова конструкция с осови размери 18х9м. и
височина 9м. Подкрановият път е изпълнен от метални подкранови греди без
спирателни площадки. Крановите релси са Р 24, а кранът е мостов, едногредов,
електрически с електротелфер - Q = 20 kN, произведен 1979г.
В следствие на дългогодишната експлоатация подкрановият път се е
компрометирал, геометрията му не отговаря на нормативните изисквания и
поради тази причина крана е спрян от експлоатация.
За възстановяване на нормативно изискваната геометрия на подкрановия
път е необходимо да се извършат следното:
- геодезическо заснемане на подкрановия път (глава релса и горен пояс
подкранови греди) по вертикала и в план;
- определяне на местата и големината на необходимите вертикални и
хоризонтални корекции на подкрановите греди и релси;
- определяне на елементите (закрепващи куки, болтове, подложни
планки, връзки и др.) подлежащи на подмяна и/или ремонт;
Съгласно чл.11 от “Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи”,
строежът предмет на настоящата обществена поръчка е пета категория.
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3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
3.1. Дефектация на подкрановия път.
3.1.1. Проучване на наличната техническа документация и геодезическо
заснемане на подкрановия път.
3.1.2. Определяне на местата и големината на необходимите вертикални и
хоризонтални корекции на подкрановите греди и релси;
3.1.3. Определяне на елементите (закрепващи куки, болтове, подложни
планки, връзки и др.) подлежащи на подмяна и/или ремонт;
3.2. Изготвяне на проект за ремонт на подкрановия път;
3.2.1. Проектът трябва да предвижда изпълнението на всички видове СМР
и дейности, необходими за реализацията на строежа, в т.ч. подробно и точно
изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни
работи, материали и изделия необходими за изграждането на строежите
3.2.2. В проекта трябва да се предвидят висококачествени и
синхронизирани с БДС материали и изделия, осигурени със съответните
сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в
строителството, съгласно изискванията на "Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти".
3.2.3. Обяснителната записка следва да изяснява и обосновава приетите
технически решения, да съдържа необходимите изчисления, да цитира
нормативните документи, използвани при проектирането и строителството,
инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация.
3.2.4. Част “Конструктивна” на проекта трябва да съдържа данни за
използваните материали, за местата и методите за осъществяване на
безразрушителен контрол, за елементите , които се заменят, ремонтират
или преустройват, както и подробна количествена сметка за необходимите
СМР /демонтажни и монтажни/.
3.2.5. 3а строежа, предмет на обществената поръчка трябва да се изработи
част “ПБЗ”, при спазване на изискванията на "Наредба №2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на СМР"
3.2.6. Действия по съгласуване на работния проект.
- Задължение на Изпълнителя е да:
- съгласува проекта с Възложителя;
- осигури положителни становища от органите на държавния
технически надзор по реда на чл. 61, ал. 2 и 3 от Наредбата за безопасна
експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения.
- Всички такси, които Изпълнителят трябва да заплати при
одобряването на проектите от специализираните контролни органи са за
сметка на Възложителя и не трябва да се включват при цената за
проектиране. Те ще бъдат изплатени на Изпълнителя след представяне на
фактури и положителни становища.
- За одобряване от Възложителя се представят предварително три от
екземплярите на проекта за ремонта.
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- Всички грешки и пропуски констатирани от Възложителя и
специализираните контролни органи се отстраняват от
Изпълнителя за негова сметка.
3.2.7. Упражняване на авторски надзор. В офертата трябва да се
предвидят разходи за три броя посещения на обекта, за упражняване на
авторски надзор по време на ремонта.
4. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.

Проектиране
с
цел
възстановяване
нормативно
изискваната
експлоатационна годност на подкрановия път в склада за резервни части на
ПГХ”Чирен”.
Приложение № 2-1: Ситуация върху картата на България.
Приложение № 2-2: Схематичен генплан на ПГХ”Чирен”.
Приложение № 2-3: Монтажен план.
СЪСТАВИЛ:
инж. Любомир Стойнов – технолог в “ИП” към у-ние “КС”
_____________________ 2008 г. ___________________
(дата на подписване)
(подпис)

СЪГЛАСУВАЛИ:
инж. Матей Матеев - началник у-ние “Капитално строителство”
_____________________ 2008 г. ___________________
(дата на подписване)
(подпис)
инж. Петър Илиев - началник управление “Техническа експлоатация”
_____________________ 2008 г. ___________________
(дата на подписване)
(подпис)
инж. Младен Йорданов - началник район” Чирен”
_____________________ 2008 г. __________________
(дата на подписване)
(подпис)
инж. Цветана Димова - ръководител отдел “Инвестиционна подготовка”
_____________________ 2008 г. __________________
(дата на подписване)
(подпис)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Наименование на
Участника:
Правно-организационна
форма на участника:
Седалище по регистрация:
ЕИК по Булстат:
Идент. номер по ДДС:
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
Р. България

ОФЕРТА
За изпълнение на малка обществена поръчка,
възлагана по реда на чл.2 от НВМОП.
Наименование на
поръчката:
Идент. номер на
поръчката:

“Обследване и изготвяне на проект за ремонт на
подкранов път в Склад за резервни части – ПГХ
“Чирен””-2008 г.
80 181

Уважаеми госпожи и господа,
След запознаване с всички документи и образци от поканата за представяне на
оферта, получаването на които потвърждаваме с настоящото, удостоверявам, че предмета на
поръчката ще изпълним в пълен обем съгласно изискванията на “Пълно описание на обекта
на поръчката”, за ……………календарни дни.(посочете броя на дните цифром и словом, но не повече от
45 календарни дни)

Настоящата оферта е валидна за период…………. календарни дни и ние ще сме
обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този
срок. (посочете броя на дните цифром и словом, но не по–малко от 45 календарни дни)
Неразделна част от настоящата оферта следните видове документи:
1. Документи, удостоверяващи че представлявания от мен участник отговаря на
изискванията и условията за изпълнение на обекта на поръчката, посочени в поканата
за представяне на оферта.
2. Ценова оферта - съгласно приложените единични цени и стойности. (Представени в
едно с настоящата оферта в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
“Предлагана цена”).
Същите са приложени и описани подробно в следният списък:
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Приложение
№

1.
2.

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

Съдържание

Оферта
Пълномощно на лицето подписващо офертата

(когато не е

подписано от управляващия кандидата)

3.
4.
5.
6.

Удостоверение за актуална съдебна регистрация
Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,
ал.1и 5 от ЗОП(изготвена в съответствие с образеца)
Застраховка за професионална отговорност -по чл.171 от
ЗУТ(заверено копие).
Други, които участникът счита, че са от особена важност
при оценяването на възможностите му:
(да се опишат)

7.

“Предлагана цена”
Ценова оферта и приложенията към нея, а именно:
(Да се опишат. Необходимите документи са съгласно “Указанията за
представяне на оферта”)

подпис: .......................................................................
име и фамилия:..........................................................
длъжност:....................................................................

Забележки:
1. Ценовата оферта се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”
2. Офертата с приложените към нея документи и пликът “Предлагана цена” се поставят в общ плик
на офертата.
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[наименование на участника]

До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ”ЕАД
гр. София
Р. България

ЦЕНОВА ОФЕРТА
Наименование на
поръчката:
Идент.номер
на поръчката:

“Обследване и изготвяне на проект за ремонт на
подкранов път в Склад за резервни части –
ПГХ”Чирен”-2008г.
80 181

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с Ваша покана за представяне на оферта за изпълнение на
горепосочената поръчка, Ви представяме нашата Ценова оферта.
I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й.
За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на
поканата,

общата

цена

на

нашата

оферта

възлиза

на:

________________________ лв. без ДДС
Словом:____________________________________________________________
[посочва се цифром и словом стойността без ДДС]
Цената на нашата оферта е окончателна и не подлежи на увеличение.
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.
стр.1 / 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Предлаганият от нас начин на плащане е както следва:
1. Аванс – в срок до .......... (не по – малко от 5)
.…………. %
работни дни от подписване на договора и
представянето на следните документи:
(не повече от 15
- банкова гаранция за стойността на дължимия аванс,
% ) от общата
открита в съответствие с изискванията на
Възложителя;
цена
- оригинална фактура за дължимата стойност.
2. Разплащане след подписване на Протокол за
установяване изпълнението и приемането на поръчката
и след съгласуване на проекта за ремонт на
подкрановия път с органите за технически надзор в
срок до ........ (не по – малко от 5) работни дни от
датата на представяне на следните документи:
- оригинал на горепосочените документи;
- оригинална фактура за дължимата стойност.

.…………. %
от общата цена

3. Разплащане след подписване на Протокол за
.…………. %
установяване годността за приемане на ремонта на
подкранов път и след въвеждането на крана в
(не по-малко от
експлоатация, в срок до ........ (не по – малко от 5)
работни дни от датата на представяне на следните 10 %) от общата
документи:
цена
- оригинал на горепосочения документ;
- оригинална фактура за дължимата стойност.
4. Разплащане за дейността "Авторски надзор" на
"Изпълнителя", която той извършва на строителната
площадка, при изпълнение на задълженията му като
100%
"Проектант"
по
смисъла
на
"Наредба
№3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи (на база вложено
по време на строителството", в срок до ........ (не по –
малко от 5) работни дни от датата на представяне на време)
следните документи:
- оригинал на горепосочения документ;
- оригинална фактура за дължимата стойност.
Приложения към Ценовата оферта:
Приложение № 4 -1 – Ценова листа.
подпис: ..................................
име и фамилия: ...........................
длъжност: ..................................
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ОБРАЗЕЦ 4-1

__________________________________________________________
/наименование на кандидата/
ЦЕНОВА
Наименование на
поръчката:
Идент.номер
на поръчката:

№

ЛИСТА

“Обследване и изготвяне на проект за ремонт на
подкранов път в Склад за резервни части –
ПГХ”Чирен”-2008г.
80 181

Наименование /вид работа/

1.

Обстоен технически преглед, архивно проучване
и
изготвяне на доклад за състоянието на
подкрановия път.

2.

Изготвяне на проект за изпълнение на ремонт на
подкрановия път,с количествена сметка по
окрупнени показатели за видовете и количества
ремонтно-строителни работи. Съгласуване на
проекта с органите за технически надзор.
Авторски надзор по време на ремонта.(Три дни по
...............лв./ден)
ОБЩА ЦЕНА:

3.
4.

Дата........................2008 г.

Обща цена

Подписал:............................
(име и длъжност)

Стр. 1 oт 1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5-ал5

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

№

________________________,

___________________

с

ЕГН

_________________________

издадена

на

______________________

____________________________,

(посочете

длъжността)

на

в

качеството

ми

от
на

____________________________

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

описа

на

________________________

съд,

със

седалище

и

адрес

на

управление

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

“Обследване и изготвяне на проект за ремонт на
подкранов път в Склад за резервни части –
ПГХ”Чирен”-2008г.
80 181

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

Декларатор:
(подпис)

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 ал.1
ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Долуподписаният/ната __________________________________________________ с
лична карта № ________________________, издадена на ______________________ от
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на ____________________________
(посочете фирмата на участника), регистриран по фирмено дело № ________/_________ г. по

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

-

участник

в

процедура

за

възлагане на малка обществена поръчка:
Наименование на
поръчката:
Идент. номер на
поръчката:

“Обследване и изготвяне на проект за ремонт на
подкранов път в Склад за резервни части –
ПГХ”Чирен”-2008г.
80 181
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваният от мен участник - _____________________________________
(посочете фирмата на участника) :

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

*

Декларатор:
(подпис)

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
До
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
гр. София, Р. България
Известени сме, че нашият Клиент,______________________________ [наименование и
адрес на участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ и Вие сте страни по
договор №
от
г. [посочва се № и дата на сключения договор за
обществена поръчка] за обект:
[описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава] на обща
стойност от
(словом:
) [посочва
се цифром и словом стойността и валутата на договора].
Съгласно договорените условия на плащане от Ваша страна ще бъде извършено в
полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане в размер ____% (словом: _______%), от
стойността на договора, на стойност ____________ (словом: _________________________)
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на авансовото плащане], срещу
представена банкова гаранция за същата сума.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас,
но
общия
размер
на
които
не
надвишават
_____________
(словом:
___________________________) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на
авансовото плащане] в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено
поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛ не е изпълнил договорните си
задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде
изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф, препоръчана поща
или куриерска служба от обслужващата Ви банка, потвърждаващо че Вашето оригинално
искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно
обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на
Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе наш
адрес.
Настоящата банкова гаранция влиза в сила, от момента на получаване на авансовото
плащане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече ________________________
[посочва се условието, при което ще бъде освободена банковата гаранция] в съответствие с
условията по договора, но не по-късно от ___часа на _________ г. [посочва се часа и датата
на валидност на гаранцията съгласно условията по договора за малката обществена
поръчка], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази
дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е
изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

