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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Прокуратурата на Република България с адрес: гр. София, бул. „Витоша”  № 2, 

Съдебна палата, на основание Решение № ОПИ-328/01.03.2016 г. на г-н Георги 

Герджиков – директор на дирекция „Техническо обслужване“ при АГП, упълномощен 

за Възложител със Заповед № РД-04-79/17.02.2016г. на главния прокурор, обявява 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж 

на електро-дизелови генератори за нуждите на ПД „Изгрев“, гр. Бяла и УЦ 

„Трендафила“, ПП Витоша“. 

Настоящата документация е изготвена с цел да се запознаете и подготвите своите 

оферти за участие в тази процедура по реда на ЗОП. 

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на 

интернет-страницата на Възложителя www.prb.bg в профила на купувача. 

Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител по реда на чл. 

28, ал. 7 от ЗОП.  

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички 

указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията. 

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща  или факс, освен ако 

участник писмено заяви желание за друг вид комуникация.  

Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, 

в срок до 17.00 часа на 30.03.2016г. включително, в „Информационен център“ на  

Прокуратурата на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, стая 

№ 79, Регистратура на главен прокурор. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, 

която ще започне своята работа, след изтичане срока за подаване на офертите. За деня 

на отваряне на ценовите оферти, се прилага разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. 

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Евгения Кънева, тел. 

(02) 8036035, e-mail: еkuneva@prb.bg или Калоян Николов тел. (02) 8036017, e-mail: 

knikolov@prb.bg 

 

http://www.prb.bg/
mailto:еkuneva@prb.bg
mailto:knikolov@prb.bg


3 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 

Раздел А. 

І. Решение №ОПИ-328/01.03.2016г. за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

ІІ. Обявление за обществена поръчка. 

Раздел Б. 

І. Пълно описание на предмета на поръчката. 

ІІ. Технически спецификации. 

ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят. 

ІV. Критерий за оценка на офертите. 

V. Оферта и указание за подготовката й. 

VІ. Гаранции. 

VII. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка. 

VIII. Приложения. 
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Раздел Б. 

I. Пълно описание на предмета на поръчката: 

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка и монтаж на електро-дизелови 

генератори за нуждите на ПД „Изгрев“, гр. Бяла и УЦ „Трендафила“, ПП Витоша“.  

 

Обектът на поръчката включва стойността на стоките, доставката, разтоварването, 

демонтажа на съществуващо оборудване(когато такъв е необходим), монтажа, 

настройката, инсталирането, извършването на 72 часови проби, пускането в 

експлоатация и гаранционното сервизно обслужване на общо 2 (два) броя електро-

дизелови генератори с АВР-оборудване и автоматика, както и обучение на служители 

на Възложителя. 

 

Общата прогнозна стойност на поръчката е 82000 лв. (осемдесет и два хиляди 

лева) без вкл. ДДС. 

 

Предложения, които надвишават прогнозната стойност на поръчката ще 

бъдат отхвърлени и участниците отстранени от участие в процедурата на 

основание чл. 69, ал. 1,т .3 от ЗОП. 

 

1. Срок за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на поръчката  е до 60 (шестдесет) календарни дни от датата 

на заявка на Възложителя. Заявка ще бъде направена за всеки един от генераторите 

поотделно. 

 

В срока за изпълнение на поръчката се включва срокът на доставката, демонтажа 

на съществуващо оборудване(когато такъв е необходим), монтажа, настройката, 

инсталирането, извършването на 72 часови проби, пускането в експлоатация, както и 

обучение на служители на Възложителя.  

 

Конкретните дати на доставките на всеки един от генераторите се съгласуват 

предварително с Възложителя. 

 

2. Място на изпълнение на поръчката:  

Място на изпълнение на поръчката е УЦ „Трендафила“, ПП Витоша и ПД 

„Изгрев“, гр. Бяла, обл. Варна. 

 

Извършването на оглед на местоизпълнението на поръчката е задължително 

условие за участника, което се удостоверява с декларация за извършен оглед по 

образец – Приложение № 13.1 и Приложение № 13.2. 

 

Огледите ще се извършват всеки работен ден от 09.00 ч. до 13.00 ч. след 

предварително съгласуване на тел: 0884110086, г-жа Лена Тодорова – ръководител на 

ПД „Изгрев“, гр. Бяла. и тел: 0882 114 158, г-жа Петя Василева, ръководител на УЦ 

Трендафила, ПП Витоша 
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ІІ. Техническа спецификация  

Генераторите – предмет на поръчката, трябва да отговарят на задължителните 

работни характеристики и функционални изисквания, посочени в техническите 

спецификации, както следва: 

 

№ 

Доставка, разтоварване, демонтаж на съществуващо 

оборудване(когато такъв е необходим), монтаж и въвеждане в 

експлоатация за УЦ „Трендафила“ – ПП Витоша 

К-во 

съоръжения 

1 Доставка, разтоварване и монтаж на автоматичен дизел–

генератор,        достигащ максимална мощност минимум 65 KVA, 

с топло и атмосфероустойчив контейнер с всички системи за 

безотказно стартиране при от -25°С до +40°С, с табло на 

генератора със софтуер за следене състоянието на генератора от 

разстояние и с дисплей на таблото на дизел-генератора, с 

изпускателна система и др. системи за сигурност. Доставка и 

монтаж на устройство за АВР, съответстващо на мощността на 

дизел генератора.  

2 бр. 

(1 бр. дизел–

генератор и          

1 бр. АВР) 

2 Направа на единични изпитания на доставените дизел-генератор и 

АВР по системи и комплексно. 
2 бр. 

3 Направа на ефективни изпитания на доставените дизел генератор 

и АВР  под товар автоматично стартиране и автоматично спиране. 
2 бр. 

 

 

№ 

Доставка, разтоварване, демонтаж на съществуващо 

оборудване(когато такъв е необходим), монтаж и въвеждане в 

експлоатация за  ПД „Изгрев“ – гр. Бяла 

К-во 

съоръжения 

1 Доставка, разтоварване и монтаж на автоматичен дизел-генератор 

достигащ максимална мощност минимум 275 KVA, с топло и 

атмосфероустойчив контейнер с всички системи за безотказно 

стартиране при от -25°С до +40°С, с табло на генератора със 

софтуер за следене състоянието на дизела от разстояние и с 

дисплей на таблото на дизел-генератора, с изпускателна система и 

др. системи за сигурност. Доставка и монтаж на устройство за 

АВР, съответстващо на мощността на дизел генератора.  

2 бр. 

(1 бр. дизел–

генератор и          

1 бр. АВР) 

2 Направа на единични изпитания на доставените дизел-генератор и 

АВР по системи и комплексно. 
2 бр. 

3 Направа на ефективни изпитания на доставените дизел генератор 

и АВР  под товар автоматично стартиране и автоматично спиране. 
2 бр. 
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За да се автоматизира управлението на резервното захранване, е необходимо да се 

достави табло АВР /автоматично включване на резервата/ в съответствие с 

техническата спецификация и при необходимост да се изгради кабелна линия от 

генераторите до АВР таблото.  

 

Дизел-генераторите трябва да имат апаратура за автоматично пускане при 

отпадане на основното захранващо напрежение от трафопоста и системи, които да 

осигуряват: 

 Готовност за автоматично пускане при външни температури от -25°С до +40°С; 

- Система за автоматично отчитане на работните часове, с цел да се спазват 

сроковете за подмяна на филтри, масла и извършване на текущи проверки и ремонти на 

дизел - генератора и системите, които му гарантират автоматично пускане и безотказна 

работа. 

 

Дизел-генераторите следва да имат собствен резервоар за гориво, достатъчно за 8-

часова работа. 

Генераторите трябва да бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани. 

При изпълнението на доставката, в случай, че оферираните стоки вече не се 

произвеждат или има обективни пречки за доставката им, следва да бъдат доставени 

еквивалентни или по-добри стоки, след изричното одобрение на Възложителя. 

Генераторите трябва да бъдат доставени, разтоварени, монтирани, инсталирани, 

изпробвани и въведени в експлоатация както следва: по един генератор във всяко от 

структурните звена на Възложителя - УЦ „Трендафила“, ПП Витоша и ПД „Изгрев“, гр. 

Бяла, обл. Варна. 

 

Необходимо е участникът, след посещение на обектите, да предложи схема за 

свързване по свой проект. 

 

Предложението на участника е необходимо да включва: 

 Доставка до обектa, разтоварване и поставяне на устройствата на мястото за 

инсталация; 

 Подвързване на генераторите към предварително положени силови и контролни 

кабели; 

 Пускане в експлоатация, настройка и ситуационни тестове; 

 Зареждане на машината с двигателно масло и охладителна течност; 

 Обучение на персонал на Възложителя за работа с машините; 

 Предоставяне на техническа и експлоатационна документация в оригинал и 

превод на български език. 

 Доставка и монтаж на необходимите силови, оперативни и заземителни кабели, 

кабелни канали и скари, и допълнителни материали (кабелни обувки, биметални 
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пластини, удължителни шини, планки и др.) между табло ГРТ и таблата на дизеловите 

агрегати; 

 Позициониране и укрепване на АВР таблото; 

 Доставка и монтаж на ауспухова система за изгорелите газове, компенсатор на 

топлинни удължения, гасител на вибрации и други опции, ако е необходимо; 

 Доставка и монтаж на жалюзийни решетки и въздуховоди за свеж и отработен 

въздух, ако е необходимо; 

 Изграждане на силово и оперативно окабеляване между ГРТ и таблата на 

дизелгенератора; 

 Осигуряване на гориво за провеждане на функционалните изпитания на 

дизелгенератора; 

 Стойността на цялото оборудване описано по-горе. 

Всички дейности следва да бъдат извършвани съгласно правилата за безопасност 

при обслужване на електрическите генератори - гл. 24, раздел 1 и 2 от „Правилник за 

безопасност при работа и здраве в електрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по електрически мрежи“, и особено в Наредба № 3 от 

09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. 

 

 При доставката, участникът, избран  за изпълнител, следва да представи 

необходимите документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите 

(ЗТИП) – технически паспорт, основни схеми по управлението и електрическата част на 

дизел-генератора, инструкция за експлоатация на производителя, изисквания за 

поддръжка/сервиз по време на експлоатацията, документация за съответствие на 

оборудването, сертификати и пр. Доставената техника и апаратура следва да са 

придружени с документи за гаранция и декларации за съответствие, съгласно 

стандартите в ЕО. 

 

Гаранционният срок на доставените стоки е минимум 24 месеца от подписване на 

приемо-предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на поръчката. 

Гаранционното обслужване включва: извършване на профилактика, считано от 

доставката, посещения при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на 

резервни части за отстраняване на повреди, възникнали при правилна експлоатация на 

стоките. В обслужването са включени цените на труда, резервните части и транспорта и 

Възложителят не дължи отделно възнаграждение. 

Изпълнителят трябва да осигури до 4 часа време за реакция при постъпване на 

сигнал за неизправност и до 48 часа максимално време за отстраняване на проблемите. 

Повредите се отстраняват на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При невъзможност повредата да се отстрани на място, същата се 

отстранява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в негов сервиз в 10 (десет) дневен срок от уведомяване 

за повредата, като всички разходи за резервни части, товарене, транспортиране, 

разтоварване и труд са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При невъзможност за 

отстраняване на повредата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени доставения генератор 

с нов, отговарящ на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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Изпълнителят трябва да осигури наличност на резервни части за доставеното 

оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа. 

 

В Техническите спецификации не се съдържат изисквания, насочващи към 

определен производител или доставчик. В случай, че наименование или част от 

наименование, използвано в Техническите спецификации, съвпада с конкретен модел, 

източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се 

приема, че възложителят е поставил изискването "или еквивалентно" по смисъла на 

чл.32, ал.2 от ЗОП. 

 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всяка оферта, която не 

отговаря на задължителните работни характеристики и функционални изисквания от 

Техническите спецификации. 
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ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят 

  Общи изисквания: 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, 

който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие 

и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и 

„д“, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2,  т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. За целта участниците 

попълват декларация по образец на Възложителя, която представят в офертата си. 

Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата. 

Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и 

свързаните с тях лица,  пряко или косвено, не може да участват в процедура по 

обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 

прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Наличието на 

посочените обстоятелства води до отстраняване на участника от участие в процедурата. 

За липсата на посочените обстоятелства, участниците следва да представят декларация 

по образец, подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от правно-

организационната форма на участниците. В случай, че участниците са дружества, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим или свързани с тях лица 

и попадат в изключенията на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, то същите следва да 

посочат тези обстоятелства в декларацията. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.  

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

 

3. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на 

участниците.  

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото 

състояние на участниците. 

 

4. Изисквания към участниците за техническите възможности и/или 

квалификация, включително нужните сертификати или други документи. 

 

4.1. Участникът следва да има внедрена и сертифицирана система за управление 

на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на 

предмета на поръчката. 

 4.2. Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) доставки през последните 

три години, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, 

считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите.  
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* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на 

сключването им, са приключили в посочения по-горе период. 

4.3. Участникът следва да е оторизиран от производителя и/или официалния 

представител на производителя на територията на страната за участие в конкретната 

поръчка или да е оторизиран от производителя и/или официалния представител на 

производителя с права за представителство и търговия за територията на цялата страна.  

4.4. Участникът следва да представи описание и фотогорафски снимки на стоките, 

които ще се доставят. 
 

5. За доказване на техническите възможности и/или квалификация с 

посочените минимални изисквания по предходната точка, участниците следва да 

представят: 
 

5.1. Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система на управление на 

качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни 

сертификати,  издадени от органи, установени в други държави членки с обхват, 

приложим към предмета на поръчката, както и други доказателства за еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството. 

5.2. Списък на основните доставки с еднакъв или сходен предмет, които са 

изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

включително стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за 

извършените доставки. За изпълнените доставки да се представят доказателства за 

изпълнение съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП – доказателствата за извършените доставки се 

предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката. 

5.3. Оторизационно писмо от производителя и/или официалния представител на 

производителя на територията на страната за конкретната поръчка или оторизационно 

писмо от производителя и/или официалния представител на производителя, 

удостоверяващо права за представителство и търговия за територията на страната или 

еквивалентен документ (оригинал или заверено от участника копие). 

5.4. Описание и фотографски снимки на стоките, които ще се доставят. 

(Представените описание и фотографски снимки не трябва да съдържат цени) 

 

ІV. Критерий за оценка „най ниска цена“, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „най-ниска 

цена“, изразяваща се в най-ниската обща предлагана цена за 2 броя електро-дизелови 

генератори, включваща цената за 1 брой електро-дизелов генератор за ПД Изгрев, гр. 

Бяла, обл. Варна и цената за 1 брой електро-дизелов генератор за УЦ Трендафила, ПП 

Витоша. 

 В предлаганите от участника цени следва да бъдат включени всички разходи за 
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изпълнение на поръчката, в това число, но не само: стойността на стоките, всички 

разходи по доставка, разтоварване, демонтаж на съществуващо оборудване(когато 

такъв е необходим), монтаж, настройка, инсталиране, извършването на 72 часови проби, 

пускането в експлоатация, обучението на персонала и гаранционното сервизно 

обслужване на генераторите за срока, посочен в техническото предложение на 

участника.  

За целите на класирането, предложената цена за 1 брой електро-дизелов генератор 

за ПД Изгрев, гр. Бяла, обл. Варна и цената за 1 брой електро-дизелов генератор за УЦ 

Трендафила, ПП Витоша се сборуват. 

 

На първо място се класира участникът, предложил най-нисък сбор от цените за 1 

брой електро-дизелов генератор за ПД Изгрев, гр. Бяла, обл. Варна и 1 брой електро-

дизелов генератор за УЦ Трендафила, ПП Витоша. 

 

V. Оферта и указание за подготовката й: 

 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и 

по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни и надписани плика, както следва: 

-плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и 

информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; 

-плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя 

техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 

-плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване 

или в незапечатан или скъсан плик. 

  

1.Общи изисквания и условия: 

1.1. Оферта (по образец) и приложенията към нея се изготвят по представените в 

документацията образци.  

1.2. Офертата да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и 

изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. 

1.3. Офертата следва да бъде подписана от представляващия участника по закон 

или според устройствените му правила, или от надлежно упълномощено/и – с 

нотариално заверено пълномощно - лице или лица, като в офертата се прилага заверено 

от участника копие на пълномощното. Ако участник в процедурата е обединение, което 

не е юридическо лице, участникът следва да приложи  копие на нотариално заверен 

учредителен акт на обединението. В случай, че в учредителния акт е определено 
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лице/лица, които се упълномощават да представляват обединението за целите на 

настоящата поръчка, офертата се подписва и подпечатва от това лице/лица. 

1.4. Всички документи, за които не са представени оригинали, и за които не се 

изисква нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно 

с оригинала” и подпис на лицето/та, представляващо/и участника. 

1.5. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 

участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи 

по подготовка на офертата, в случай, че участникът не бъде класиран или в случай на 

прекратяване на процедурата. 

1.6. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител.  

1.7. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която 

трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата 

документация. Офертата задължително трябва да включва пълния обем на поръчката. 

1.8. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се 

подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в 

официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 от ЗОП, които са на чужд език, 

се представят и в превод.  

1.9. "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък 

на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за 

извършване на официални преводи. 

1.10. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се 

представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при 

който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”. 

Задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника.  

1.11. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в 

тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените 

образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, поради 

несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. 

1.12. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

А) плик № 1 с надпис „Документи за подбор“; 

Б) плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“; 

В) плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. 

1.13. „Предложението за изпълнение на поръчката“ и „Предлаганата цена“ да 

бъдат подписани от лице, което представлява участника, съгласно търговската 

регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице. 

1.14. Офертите се подават всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 

часа, в срок до 30.03.2016г. включително, в „Регистратура   и деловодство“ в 

администрацията на главния прокурор, на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, 

Съдебна палата, партер, ст. № 79 - “Информационен център“ на Прокуратурата на 

Република България - Регистратура на главен прокурор. Пликът трябва да бъде 

маркиран, както следва: 
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Адрес: 

Прокуратура на Република България, гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, 

партер, ст. № 79 - “Информационен център“ на Прокуратурата на Република България - 

Регистратура на главен прокурор. 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и 

монтаж на електро-дизелови генератори за нуждите на ПД „Изгрев“, гр. Бяла и 

УЦ „Трендафила“, ПП Витоша“ 

Име/Фирма на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес: 

…….… …………………… ……………………… …………… 

 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

 

Всички документи, изготвени от участника се представят в оригинал, а 

представените документи, издадени от компетентен орган или трето лице се 

представят в оригинал или заверени от участника копия с подпис на лицето, 

представляващо участника или на пълномощника и мокър печат, освен в 

случаите, в които се изисква нотариално заверено копие. 

Участник, който не е систематизирал, окомплектовал и надписал офертата 

си по начина, указан от Възложителя, ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

Срокът на валидност на офертите следва да е 120 (сто и двадесет) календарни 

дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 

2. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, 

изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-5, т. 8, т. 12-14 от ЗОП, отнасящи 

се до критериите за подбор на участниците: 

 

а)Представяне на участника -Приложение № 9, което включва:   

- Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както 

и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата; 

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 2) 

б) При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият 

(Приложение № 1.) ; 

в) Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена 

гаранция под формата на парична сума по съответната обособена позиция 

(Приложение № 6); 

г) Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, 

посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка- не се поставят 

изисквания. 



14 

 

д) Документи за доказване на техническите възможности и/или квалификация по 

чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и 

настоящата документация. 

е) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 

от ЗОП (Приложение № 3 и № 4); 

ж) Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка, и предвидените подизпълнители-Приложение № 8; 

з) Декларация за приемане на условията в проекта на договор по съответната 

обособена позиция (Приложение № 5); 

и) Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 

й) Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан 

от участника; 

к) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/ 

подизпълнител – Приложение № 9.1. 

л) Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява 

участника в отношенията му с Възложителя, не е негов представител по закон. 

Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено и по подписано от лицето, което 

представлява участника по закон. 

м) Декларация по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - 

Приложение № 12. 

н) Декларация за извършен оглед – Приложение № 13.1 и Приложение № 13.2. 

 

3. Във връзка с изискването на Възложителя за представяне на документи по т. 2, 

б. „д“: 

3.1.  Участникът следва да представи заверено копие от валиден сертификат за 

внедрена система на управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт 

ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати,  издадени от органи, установени в други 

държави членки с обхват, приложим към предмета на поръчката, както и други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 

3.2. Участникът следва да представи списък на основните доставки с еднакъв или 

сходен предмет, които са изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата 

на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, придружен 

от доказателства за извършените доставки. За изпълнените доставки да се представят 

доказателства за изпълнение съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП – доказателствата за 

извършените доставки се предоставят под формата на удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставката. 

 

3.3. Участникът следва да представи оторизационно писмо от производителя 

и/или официалния представител на производителя на територията на страната за 
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конкретната поръчка или оторизационно писмо от производителя и/или официалния 

представител на производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия 

за територията на страната или еквивалентен документ (оригинал или заверено от 

участника копие). 

 

3.4. Участникът следва да представи описание и фотографски снимки на стоките, 

които ще се доставят. (Представените описание и фотографски снимки не трябва да 

съдържат цени) 

 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 56, ал. 

1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които 

обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от 

ЗОП. 

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 

подизпълнители. 

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. 

   

4. Изисквания към съдържанието на плик № 2 - „Предложение за изпълнение 

на поръчката“: 
Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащ 

техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец (Приложение № 10). 

Техническото предложение следва да съдържа срока за изпълнение на поръчката, да е 

изготвено по образеца от настоящата документация при съблюдаване на изискванията 

на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение 

на поръчката (в оригинал), както и срок за валидност на офертата. Техническото 

предложение се поставя в плик № 2, с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката от................................................... (името на участника). 

 

5. Изисквания към съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена“ 

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ от................................................... (името на 

участника) съдържа Ценовото предложение на участника по образец (Приложение № 

11.). 

  

Всеки лист, съдържащ се в офертата, задължително следва да бъде номериран 

и подреден съгласно списъка на документите, съдържащи се в офертата. 

 

VI. ГАРАНЦИИ 

1. Гаранцията за участие в процедурата е: 820 /осемстотин и двадесет/ лева. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 
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1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: 

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на 

Република България: 

Българска народна банка, 

Банков код  BIC: BNBGBGSD, 

Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. 

 

Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера 

на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. 

 

б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в 

полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 6), представен към 

настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока 

на валидност на офертите. 

 

Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени 

образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 

 

1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от 

възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

 

2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4% (четири процента) 

от стойността на договора без ДДС. 

 

2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: 

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на 

Република България: Българска народна банка, 

Банков код  BIC: BNBGBGSD, 

Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. 

В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера 

на решението за определяне на изпълнител на поръчката. 

 

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на 

Възложителя, съгласно образец (Приложение № 7), представен към настоящата 

документация и със срок на валидност най-малко 32 месеца от сключване на договора. 

Две пети от размера на гаранцията е предназначена за обезпечаване на 

гаранционните задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, a останалата част от гаранцията гарантира 

изпълнението на доставката.  

 

2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от 

възложителя в съответствие с условията на договора. 
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VІI. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка.  

ДОГОВОР № …… 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Днес, ………........ г. в гр. София, на основание чл. 41 и чл. 74, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки и във връзка с влязло в сила Решение № …. от ...............г. на 

Възложителя се сключи настоящият договор, с предмет 

„……………………………………………“ 
 

между страните, както следва: 

 

1. ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. 

„Витоша”№ 2, с ИН по ДДС № BG 121817309, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, 

представлявана от ..................................., наричана по-долу за краткост Възложител и  

2................................................................................................................................. 

..............................................., с ИН по ДДС……………, ЕИК/БУЛСТАТ ................., 

банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. 

..............................................................., представлявано от ........................................... 

.................................., наричано за краткост Изпълнител, от друга страна. 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

доставка и монтаж на електро-дизелови генератори, в пълно съответствие с 

техническата спецификация и техническото и ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представени в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 

съставляващи неразделна част от договора. 

(2) Изпълнението на предмета на договора се счита за възложено след изрична 

писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за всеки един 

от генераторите ще бъде направена отделна заявка. 

 

II. КАЧЕСТВО 

Чл. 2. Стоките по чл. 1 следва да отговарят на всички работни характеристики и 

функционални изисквания, посочени в  техническите спецификации и в техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

III. ЦЕНА  

Чл. 3. (1) Цената на договора е съгласно представеното ценово  предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора и е в размер на общо ……… лв. (с думи) 

без вкл. ДДС. 

 (2) Предложената обща цена е крайна и включва стойността на стоките, всички 
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разходи по доставка, разтоварване, демонтаж на съществуващо оборудване(когато 

такъв е необходим), монтаж, настройка, инсталиране, извършването на 72 часови проби, 

пускането в експлоатация, обучението на персонала и гаранционното сервизно 

обслужване на генераторите за срока, посочен в договора.  

(3) Цената на доставката е определена в лева без включен ДДС, като 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън цената 

в ал. 1.  

 

ІV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. 

Плащането се осъществява по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка:…………………………., 

Банкова сметка: ……………………………… 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща отделно цената на всеки един от 

генераторите в срок до 10 работни дни от подписване на  приемно-предавателен 

протокол, удостоверяващ доставката на всеки един от генераторите, ведно с 

представена фактура в оригинал. 

 (2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 

представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на 

подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по 

реда на чл. 5, ал. 3 

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от възложителя в присъствието на 

изпълнителя и подизпълнителя.  

 

V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на договора  е ПД „Изгрев“, гр. Бяла, обл. Варна 

и УЦ „Трендафила“, ПП Витоша. 

(2) Цялостното изпълнение на предмета на договора се извършва в срок до: 

................................(съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) дни (не 

повече от 60 календарни дни), считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.1, ал.2 от настоящия договор. 

(3) Конкретните дати на доставките на всеки един от генераторите се съгласуват 

предварително с Възложителя. 

(4) В срока за изпълнение на поръчката се включва срокът на доставката, 

демонтажа на съществуващо оборудване(когато такъв е необходим), монтажа, 

настройката, инсталирането, извършването на 72 часови проби, пускането в 

експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя.  

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
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а) да достави стоки, отговарящи на техническата спецификация и техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в сроковете и при условията, предвидени в договора;  

б) да достави стоки, които са нови, неупотребявани, нерециклирани; 

в) да достави стоките, предмет на договора, придружени с необходимите 

документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) – 

технически паспорт, основни схеми по управлението и електрическата част на дизел-

генератора, инструкция за експлоатация на производителя, изисквания за 

поддръжка/сервиз по време на експлоатацията, документация за съответствие на 

оборудването, сертификати и пр. Доставената техника и апаратура следва да са 

придружени с документи за гаранция и декларации за съответствие, съгласно 

стандартите в ЕО. 

г) да достави стоките на местата, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в чл. 6, ал. 1; 

д) при приемането на стоките, при наличие на рекламация от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно техническите характеристики и/или наличието на явни 

недостатъци и/или наличието на външни повреди в доставените стоки, да  отстрани 

недостатъците в срока по чл.12, ал.3; 

е) при наличие на рекламации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за скрити 

недостатъци, появили се в рамките на гаранционния срок, да отстрани недостатъка или 

да замени съответния продукт с годен такъв, в срока по чл. 15, ал.4, за своя сметка. 

ж) да извърши обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

з)да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на 

дружеството по време на изпълнението на договора. 

и)да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

й) когато има изискуемо вземане по този договор срещу другата страна, да не 

отказва да изпълни свое задължение, докато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни насрещното 

си задължение по договора. 

Чл. 8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право: 

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

договора; 

б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор; 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

а) при наличие на съответствие между заявеното и изпълненото, отговарящо на 

техническата спецификация и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

при липсата на явни недостатъци и външни повреди, да приеме с приемо-предавателния 

протокол изпълнението на настоящия договор. 

б) да заплати прието от него изпълнение на предмета на договора в размер, по 

начин и в срок съгласно уговореното в настоящия договор.  

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

а) да оказва контрол при изпълнение на договора; 

б) да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката в срок, без отклонение от 

договореното и без недостатъци; 

в) при приемане на стоките да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато 

стоките не съответстват на техническите спецификации и техническото предложение на 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при наличие на явни недостатъци в тях и/или наличието на 

външни повреди. 

г) да иска отстраняване на недостатъците по б. „в“ в сроковете определени в чл.12, 

ал.3, което да се извърши за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

д) да предявява рекламации за наличие на скрити недостатъци в рамките на 

гаранционния срок и да иска тяхното отстраняване или извършване на замяна на 

съответния продукт, което да  се извърши за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срока по чл. 

15, ал.4. 

е) да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай че е 

ИЗЪПЛНИТЕЛЯТ е посочил, че ще ползва такива. 

 

VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

Чл.11. (1) Пълното изпълнение на предмета на договора по чл.1 се удостоверява с 

подписан между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без забележки приемо – 

предавателен протокол. Приемо-предавателен протокол се подписва при доставката на 

всеки един от генераторите. 

(2) Преди подписване на протокола по ал.1: 

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разтоварва, монтира и извършва 72 часови проби на стоките, 

което се удостоверява с подписан протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки, за 

извършените 72 часови проби; 

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва обучение на персонала за работа със системата, 

което се удостоверява с подписан протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки, за 

извършено обучение. 

(3) Собствеността, както и рискът от случайно погиване или повреждане на 

стоките, предмет на договора, преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на 

приемането им, по реда на ал. 1. 

Чл. 12 (1) При приемане на стоките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви 

рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато стоките не съответстват по качество на 

техническите спецификации и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или 

при наличие на явни недостатъци в тях и/или при наличие на външни повреди. В този 

случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подписва приемо – предавателния протокол по чл.11, ал.1 

(2) След като приеме стоките с подписване на приемо-предавателен протокол, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги прегледа в течение на 30 (тридесет) работни дни и 

да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязаните недостатъци. Ако не направи това, 

генераторите се смятат за одобрени, освен ако по-късно се открият недостатъци, които 

не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

следва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите недостатъци. 

 (3) В случаите по ал.1 и 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани посочените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци/нередности в срок от 2/два/ дни или в 10 /десет/ дневен 

срок да достави стоки, отговарящи на техническите спецификации и техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или такива без явни недостатъци или без външни 

повреди. 

(4)Разходите направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по ал.3 са за негова сметка. 
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Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за 

пълното и точно изпълнение на договора и да подпише приемно-предавателен протокол, 

удостоверяващ изпълнението предмета на договора: 

-................................................................................................................................. 

 Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице, което да отговаря за 

пълното и точно изпълнение на договора и да подпише приемно-предавателен протокол, 

удостоверяващ изпълнението предмета на договора: 

-.................................................................................................. 

 

VІІI. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 15 (1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на генераторите 

съгласно техническите стандарти за качество и безопасност. 

(2)Гаранционният срок на доставените стоки, предмет на договора 

е……………………(съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и  тече 

от датата на подписване на протокола по чл. 11, ал. 1, удостоверяващ доставката, 

разтоварването, монтажа, инсталирането, изпробването, пускането в експлоатация на 

всеки един от генераторите и обучението на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Гаранционно обслужване включва: извършване на профилактика, считано от 

доставката, посещения при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на 

резервни части за отстраняване на повреди, възникнали при правилна експлоатация на 

стоките. В обслужването са включени цените на труда, резервните части и транспорта и 

Възложителят не дължи отделно възнаграждение. 

(3)Рекламации се предявяват пред Изпълнителя в следните срокове: 

1. за явни недостатъци в срока по чл.12, ал.2;  

2. за скрити недостатъци – през целия гаранционен срок. 

 (4) В случая на ал.3, т. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури до 4 часа време за 

реакция при постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа максимално време за 

отстраняване на проблемите. Повредите се отстраняват на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При невъзможност повредата да се отстрани на място, 

същата се отстранява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в негов сервиз в 10 (десет) дневен срок от 

уведомяване за повредата, като всички разходи за резервни части, транспортиране и 

труд са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При невъзможност за отстраняване на повредата 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени доставения генератор с нов, отговарящ на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) Изпълнителят трябва да осигури наличност на резервни части за доставеното 

оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа. 

 

IХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 16 (1) При неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения 

неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% за всеки ден 

забава, но не повече от 10 % от стойността на неизпълнението. 

(2) Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни в срок 

задълженията си по раздел VІІ и VІІІ от настоящия договор, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от цената на доставените стоки, за които 

са направени рекламациите. 
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(3) При прекратяване на договора на някое от основанията, посочени в чл. 19, ал. 2 

от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 50 % от стойността 

на договора. 

(4) Възложителят има право да удържи стойността на наложените неустойки от 

представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора. 

(5) Изплащането на неустойка не лишава изправната страна по договора от правото 

да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери. 

 

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 17. (1) Най-късно към датата на сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да е представил  гаранция за изпълнение на договора в размер на ……………….. 

лв. без ДДС или 4 (четири) процента от неговата обща стойност.  

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 

96613300139101 или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на 

договора в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя. 

(3) Срокът на валидност на гаранцията е 32 месеца от датата на сключване на 

договора, като две пети от размера на гаранцията е предназначена за обезпечаване на 

гаранционните задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, a останалата част от гаранцията гарантира 

изпълнението на доставката. 

(4) Три пети от размера на гаранцията се освобождава в срок до  30 (тридесет) дни 

от подписване на последния приемо-предавателен протокол по чл. 11, ал. 1., а  

останалата част - в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора, в случай че 

изпълнението е точно, качествено и отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 

периода, през който средствата са престоявали законно при него.  

(5) Когато при сключването на договора е представен документ за банкова 

гаранция, който едновременно гарантира доставката и гаранционната поддръжка, той се 

връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като същият представи гаранция за изпълнение на 

настоящия договор за обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка в размер 

на две пети от стойността на гаранцията, посочена в чл. 17, ал. 1. Гаранцията може да 

бъде преведена като парична сума, по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 

1391 01, BIC  код  -  BNBGBGSD, БНБ – Централно управление или под формата на 

безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение на настоящия договор в 

оригинал, издадена от банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Когато се представя банкова 

гаранция, същата следва да е с валидност минимум един месец след изтичане срока за 

гаранционна поддръжка. 

(6) При липса на възражения по изпълнението на гаранционната поддръжка 

съгласно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава частта от гаранцията за изпълнение, 

предназначена за обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка, в 30 

(тридесет) дневен срок от изтичане на срока за гаранционна поддръжка, без да дължи 

лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато е 

представен документ за банкова гаранция, той се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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Чл. 18 (1) В случай на забавено, некачествено, частично или лошо изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се удовлетвори от гаранцията до размера на договорената 

между страните неустойка. 

(2) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при 

прекратяване на договора след  уреждане на всички финансови претенции между  

страните. 

(4) Обслужването на банковата  гаранция за изпълнение, таксите и други 

плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на 

банковата гаранция за изпълнение на целия  период на действие, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

XI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. (1)  Настоящият договор се прекратява: 

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 

10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

3. с окончателното му изпълнение; 

4. по реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати - с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 

(десет) работни дни. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършени от него разходи, с цел изпълнение на писмената заявка 

по чл.1, ал.2 от настоящия договор. 

2. не отстрани в срока, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци; 

3. не изпълни точно  някое от задълженията си по договора; 

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, различен от този, посочен в офертата; 

5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 

обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 
 

 

ХII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 20. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 

страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непреодолима сила. 
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Чл. 21. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 

да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

Чл. 22. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

Чл. 23. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято 

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на договора. 

 

ХI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 

договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на 

когото и да е, освен пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв 

служител се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението 

на договора. 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 

предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 

предоставя на трети лица. 

 

 

ХIII.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
1
  

Чл. 27. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 

избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора 

не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените 

подизпълнители за изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои 

действия. 

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е 

подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на 

договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.28. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

                                                           
1   Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

предвидил използването на подизпълнители. 



25 

 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 28. (1) Всички уведомления между страните, които ще бъдат отправяни по този 

договор са валидни, ако са извършени в писмен вид на български език и са изпратени по 

факс или с препоръчана поща с обратна разписка на следния адрес:   

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...............................   

2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………….. 

(2) Всяка страна по този договор е длъжна в 3-дневен срок от промяна на 

адреса/факса по ал.1 да уведоми другата за настъпилата промяна и да посочи новия си 

адрес/факс за кореспонденция. 

(3) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 2 се счита, че 

уведомленията  по ал. 1 са връчени редовно. 

Чл. 29. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

Чл. 30. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Чл. 31. Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1 -  Техническо предложение; 

Приложение № 2 – Ценово предложение; 

Приложение № 3 - Техническа спецификация.   

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „СДМ”  

И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

В АГП  

 

Забележка: Проектът на този договор се допълва с всички предложения от офертата 

на определения изпълнител на обществената поръчка (чл. 41, ал. 2 ЗОП). 
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 VІІІ. Приложения: 

 Приложение № 1.– Декларация по Раздел V, т.2.б. от документацията; 

 Приложение № 2 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2, т. 3 и т. 4, 

ал. 2,  т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП; 

 Приложение № 3 – Декларация  по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените 

поръчки; 

 Приложение № 4 – Декларация по чл. 8, ал. 8, т .2 от Закона за обществените 

поръчки;  

 Приложение № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 

 Приложение № 6 – Образец на банкова гаранция за участие в процедура; 

 Приложение № 7 – Образец на банкова гаранция за изпълнение; 

 Приложение № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените 

поръчки; 

 Приложение № 9 – Представяне на участник; 

 Приложение № 9.1. – Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици от участник / подизпълнител; 

 Приложение № 10. - Техническо предложение 

 Приложение № 11. - Ценово предложение 

 Приложение № 12 - Декларация по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. 

Приложение № 13.1. и Приложение № 13.2. – Декларация за извършен оглед 
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Приложение № 1. 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по Раздел V, т. 2.б. от документацията 

 

Ние долуподписаните, 

 

1. ……………………………..с документ за самоличност …………………№ 

……………….…….., издаден/а на ………….…………….….… от 

….................................................................., действащ в качеството си на ……….. 

на…………………….….................................................................., 

2. …………….............................................................., с документ за самоличност 

…………………№ ……………….…….., издаден/а на ………….…………….….… от 

….................................................................., действащ в качеството си на ………………. на 

……………………………, 

………………………………………  

 

Всички в качеството на лица, включени в обединение 

„…………………………………………..”,  и във връзка с участието на посоченото 

обединение  в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„…………………………………..”………… 
 

Д Е К Л А Р И Р А М Е, ЧЕ: 

1. Участвам/представляваното от мен дружество/лице участва като лице, в 

обединение «.....................................................................», подало оферта за участие в 

обществена поръчка с предмет: : „…………………………..”. 

2. Обединение «.....................................................................»   се представлява от: 

……………………………………………………………. 

3. Не участвам/представляваното от мен дружество не участва в посочената 

процедура със самостоятелна оферта, включително като подизпълнител. 

4. Не участвам/представляваното от мен дружество/лице не участва, в друго 

обединение, освен в посоченото в т. 1 от настоящата декларация.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, 

изискуеми по силата на закон. 

     

Декларатори:       1. ............................ 

         2. …………………. 

         3. ………………….. 

        (трите имена, подпис, печат) 
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Приложение № 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“, 

т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2,  т. 1, и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП 

 

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта 

№..................,  издадена на.............................г. от ............................, в качеството ми на 

......................................(длъжност) 

 

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта 

№..................,  издадена на.............................г. от ............................, в качеството ми на 

......................................(длъжност) 

 

на ……………………………………................................................(наименование на 

участника) 

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ............................ 

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „……………..………………………………..“  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран 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. 

 2. Не съм обявен в несъстоятелност. 

 3. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура, 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 

нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

5. Не съм в открито производство по несъстоятелност и не съм сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 

закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато 

дейността му е под разпореждане на съда или е преустановил/о дейността си. 
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6. Не съм осъден(-а) с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки. 

7. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация. 

8. Не съм сключил договор с лице по смисъла на чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

Липсата на обстоятелствата по точка/и …………………… от настоящата 

декларация може да бъде установена в следните публични регистри 

………………………………………...........................................................................................

........, 

   (посочват се публичните регистри, в които информацията за декларираните 

обстоятелства е достъпна за възложителя)  

 

а информация за обстоятелствата по точка/и ………… от настоящата декларация е 

задължен да предостави служебно на възложителя 

………………………………………………………..... 

   (посочва се компетентния орган, който е задължен да предоставя служебно 

информацията съгласно законодателството на страната, в която участникът е 

установен) 

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните обстоятелства по настоящата декларация в 7-дневен срок от 

настъпването им. 

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

Наказателния кодекс. 

 

Дата: ................2016 г.                     Декларатор: .................... 

                                                                                                                        (подпис) 

                   Декларатор: .................... 

                                                                                                                       (подпис) 

 

1. Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника  съобразно 

разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

2. Добавя се допълнителен ред за всяко от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП 

3. За „свързани лица”, виж § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 
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Приложение № 3 

 

   

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта 

№..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството ми 

на ................................................................................ на 

……………………………………………. 

                          (длъжност)                                                               (наименование на 

участника) 

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: 

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

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „……………………………………………….“  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 Липсва свързаност между представлявания от мен участник с друг 

кандидат/участник, в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП. 

 

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 
 

 

 

Дата: ................2016 г.                     Декларатор: ......................... 

                                                                                                                                                                 

(подпис) 
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Приложение № 4 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 8, ал. 8, т .2 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

Подписаният/-ната ……..................................................................................., с лична карта 

№..................,  издадена на.............................г. от ...................................., в качеството ми 

на ................................................................................ на 

……………………………………………. 

                          (длъжност)                                                               (наименование на 

участника) 

с ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: 

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

………………………………………. – участник в процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „……………………………………………………………………“  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

  

 Липсват посочените в чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП обстоятелства. 

  

 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

Дата: ................2016 г.                     Декларатор: ......................... 

                                                                                                                                                                 

(подпис) 



32 

 

Приложение № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
 

 

 

Подписаният…………………………, с л.к. № …......, издадена от ……., на…….., в 

качеството си на .............................................................. ....................... на 

“.......................................... ……..............…………………………” - участник в процедура 

за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

„…………………………………………………………………” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

Приемам условията, определени в проекта на договор, неразделна част от утвърдената 

документация за участие в горепосочената процедура. 

 

 

 

      ДЕКЛАРАТОР: ............................ 

……..2016г.                       (подпис, печат) 
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  Приложение № 6 

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 

(ОБРАЗЕЦ) 

 

 

       ДО 

       ПРОКУРАТУРА НА 

       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

       СОФИЯ, БУЛ.”ВИТОША” 2 

 

 

 

Известени сме, че нашият КЛИЕНТ, ...............................…....................... 

                           (наименование и адрес на участника) 

наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № 

................................................../..........................г. процедура за 

 (посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата) 

възлагане на обществена поръчка, с предмет: „……………………………….“. 

  

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи 

в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за 

сумата в размер на………./……………………………………………….. 

 (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно 

обявлението по процедурата) 

Като се има предвид горепосоченото, ние .................................  

...................................................................................., 

                   (наименование и адрес на банката) 

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената 

от Вас банкова сметка, сумата от ......................................................... 

......................................................... ............................................................................., 

                (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията) 

в срок до 3 /три/ работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, 

съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните 

действия: 

1. оттеглил е офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; 

2. определен е за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор 

за обществената поръчка. 

 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде 

изпратено до нас от обслужващата Ви банка, по електоронен път при спазване на 

разпоредбите в Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 
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препоръчана поща. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашата 

писмена молба за плащане на посочения по-горе адрес. 

 

Тази гаранция влиза в сила от ................................часа на ..................... г....... 

(посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите) 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ................................. часа на 

........................................................................................ г.,  до  която    

(посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника) 

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. 

 

 

Дата:……………2016 г.                         Подпис и печат: 

гр............................                                                             (на банката) 
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Приложение № 7 

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

(ОБРАЗЕЦ) 

        

       ДО 

       ПРОКУРАТУРА НА 

       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

       СОФИЯ, БУЛ.”ВИТОША”2 

 

 

 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 по ЗОП, с предмет: 

……………………………………..“, с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

посочената обществена поръчка. 

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата, 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки при подписването на Договора за 

възлагането на обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи на Вас, в 

качеството Ви на ВЪЗЛОЖИТЕЛ на горепосочената поръчка, банкова гаранция за 

изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 4 % (четири процента) от 

стойността на договора без ДДС, възлизащ на …………………………………………….., 

за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с 

договорените условия. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние (банка) ................................ 

………………………………………………..                                                 

                                 (наименование и адрес на банката) 

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по 

посочената от Вас банкова сметка, всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на 

които не надвишават сумата от: …………………………….……….  

(………………………………………………………………) 

       (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията) 

в срок до 3 /три/ работни дни след получаването на първо Ваше писмено искане, 

съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от 

договорните си задължения. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде 

изпратено до нас от обслужващата Ви банка, по електронен път при спазване на 

разпоредбите в Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 
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препоръчана поща. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашата 

писмена молба за плащане на посочения по-горе адрес. 

Настоящата банкова гаранция влиза в сила от  ..................... и е валидна до 

....................... и изтича изцяло и автоматично в случай, че до ......... часа на ........................ 

(дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в 

........................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали 

оригиналът на банковата гаранция ни е върнат 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. 

 

 

 

Дата:……………2016 г.    Подпис и печат:......................... 

гр.......................                                                                            (на банката)  
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Приложение № 8 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният/ната ……………………..........................................  

.............................................................  с лична карта             № 

................................................., издадена на ..........................................                      от 

............................................. с ЕГН...................................................., в качеството ми на 

........................................................ на .............................................................................  

 (посочете длъжността)  (посочете фирмата на участника)  

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:  

„………………………………………………………………………………………….“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Участникът ................................................................................................................  

(посочете фирмата на участника),  

когото представлявам: 

1. При изпълнението на посочената по-горе обществена поръчка ще ползва 

подизпълнители; 

2.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:………………………………….. 
 (изписват се данните на подизпълнителите-наименование, адрес, седалище, ЕИК),  

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 

процедурата; 

3. Видовете работи от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от 

подизпълнител/и …………………………………е следната: …………………… 

4. Съответстващият дял на работите по т. 3 в проценти от стойността на обществената 

поръчка е ……………………………… 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

...........................2016г.                     Декларатор:  
(дата на подписване)                                                                   ( подпис, печат) 
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Приложение № 9 

 
 

 ДО 

  

…………..............................................…………… 

  

…………...............................................……………  

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК  

 

в …. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„……………………..“ 

 

Административни сведения 

 

Наименование на участника: 
 

 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  

(или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен)  

 

 

Седалище: 

 

 –  пощенски код, населено място: 

 

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 

 

 

Адрес за кореспонденция: 

 

 –  пощенски код, населено място: 

 

 

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж: 

 

 

Телефон: 

 

 

Факс: 

 

 

E-mail адрес: 

 

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки 

участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) 
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Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

 (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

 

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

 

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

 

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно 

(невярното се зачертава) от следните лица: 

 

1....................................          

2.................................... 

 

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:…………………… 

 IBAN.......................................................... 

 BIC............................................................. 

 Титуляр на сметката:............................................ 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ......................................, 

 

1.  Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона 

за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„…………………………….“, като подаваме оферта при условията, обявени в 

документацията за участие и приети от нас. 

 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в 

случай че същата ни бъде възложена. 

 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената 

поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на 

договор.  

 

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

 

1. 

………………………………………………………………………………………… 
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2. 

………………………………………………………………………………………… 

 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще 

изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %) 

 

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ……. календарни 

дни считано от крайния срок за подаване на оферти. 

 

Неразделна част от настоящия документ са:  

 

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2  и 5 

ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно 

документите за регистрация; 

 

б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална 

дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП. 

 

 

Дата  

 

............................/ ............................/ 

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

 

Име и фамилия 

 

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

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

 

Подпис на лицето (и печат) 

 

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

...................... 
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Приложение 9.1. 

 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

от участник / подизпълнител 
 

Долуподписаният/ата/           , 
/собствено бащино фамилно име / 

ЕГН     , притежаващ/а лична карта №      , 

издадена на     от       , с постоянен адрес:  

           ____ 

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно:       
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в               
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с 

ЕИК/БУЛСТАТ 

__________________________ 

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„……………………………………………………………………………………“. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с  

                                                                  /ненужното се зачертава/ 

преференциален данъчен режим, а именно: _________________________________. 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в  

                                                                   /ненужното се зачертава/ 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: _____________________. 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. 

_______________________________________________________________________ 
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

 Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция 

с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

 4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

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

Наказателния кодекс. 
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Дата    2016 г.       ДЕКЛАРАТОР:   _________ 

Гр.                        /подпис/ 
 
В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, 

посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

     

 Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 

Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на 

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - 

физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието 

дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за 

избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието 

дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически 

лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - 

физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 
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 Приложение №10. 

 

До 

Прокуратурата на Република България 

гр. София, бул. „Витоша” № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за изпълнение на обществена поръчка, с предмет …………………………….. 

…………………………. 

ОТ 

Участник: .......................................................................................................; 

ЕИК: ………………………………………………………………………………. 

Адрес:.............................................................................................................; 

Тел.: .............., факс: .............; 

Представлявано от ........................................................................................, действащ в 

качеството си на …………………………………………….. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет „…………………………………………“. 

Декларираме, че сме запознати  и приемаме изцяло, без резерви или ограничения 

всички условия на настоящата обществена поръчка. 

Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, 

съгласно изискванията на Възложителя: 

Всеки участник попълва таблицата с конкретните данни на своето предложение за 

съответния вид стока. Участникът може да запише в табличен или текстов формат 

допълнителна информация, допълваща данните в таблицата или разширяваща кръга 

на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на 

данните за посочените в таблиците показатели е задължително. 
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Изисквания на Възложителя Предложение на участника 

№ 

Доставка, разтоварване, 

демонтаж на съществуващо 

оборудване(когато такъв е 

необходим), монтаж и 

въвеждане в експлоатация 

за УЦ „Трендафила“ – ПП 

Витоша 

К-во 

съоръжения 
№ 

Доставка, разтоварване, 

демонтаж на 

съществуващо 

оборудване(когато 

такъв е необходим), 

монтаж и въвеждане в 

експлоатация за УЦ 

„Трендафила“ – ПП 

Витоша 

К-во 

съоръжения 

1 Доставка, разтоварване и 

монтаж на автоматичен 

дизел–генератор,        

достигащ максимална 

мощност минимум 65 KVA, с 

топло и атмосфероустойчив 

контейнер с всички системи за 

безотказно стартиране при от 

-25°С до +40°С, с табло на 

генератора със софтуер за 

следене състоянието на 

генератора от разстояние и с 

дисплей на таблото на дизел-

генератора, с изпускателна 

система и др. системи за 

сигурност. Доставка и монтаж 

на устройство за АВР, 

съответстващо на мощността 

на дизел генератора.  

2 бр. 

(1 бр. дизел–

генератор и          

1 бр. АВР) 

 Предлагана марка/ 

модел/производител: 

 

2 Направа на единични 

изпитания на доставените 

дизел-генератор и АВР по 

системи и комплексно. 

2 бр. 

   

3 Направа на ефективни 

изпитания на доставените 

дизел генератори и АВР  под 

товар автоматично стартиране 

и автоматично спиране. 

2 бр. 
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Изисквания на Възложителя Предложение на участника 

№ 

Доставка, разтоварване, 

демонтаж на съществуващо 

оборудване(когато такъв е 

необходим), монтаж и 

въвеждане в експлоатация 

за ПД „Изгрев“ – гр. Бяла 

К-во 

съоръжения 
№ 

Доставка, разтоварване, 

демонтаж на 

съществуващо 

оборудване(когато 

такъв е необходим), 

монтаж и въвеждане в 

експлоатация за ПД 

„Изгрев“ – гр. Бяла 

К-во 

съоръжения 

1 Доставка, разтоварване и 

монтаж на автоматичен дизел-

генератор достигащ 

максимална мощност 

минимум 275 KVA, с топло и 

атмосфероустойчив контейнер 

с всички системи за 

безотказно стартиране при от -

25°С до +40°С, с табло на 

генератора със софтуер за 

следене състоянието на дизела 

от разстояние и с дисплей на 

таблото на дизел-генератора, с 

изпускателна система и др. 

системи за сигурност. 

Доставка и монтаж на 

устройство за АВР, 

съответстващо на мощността 

на дизел генератора.  

2 бр. 

(1 бр. дизел–

генератор и          

1 бр. АВР) 

 Предлагана марка/ 

модел/производител: 

 

2 Направа на единични 

изпитания на доставените 

дизел-генератор и АВР по 

системи и комплексно. 

2 бр. 

   

3 Направа на ефективни 

изпитания на доставените 

дизел генератор и АВР  под 

товар автоматично стартиране 

и автоматично спиране. 

2 бр. 

   

 

Декларираме, че: 

 

1. За да се автоматизира управлението на резервното захранване, ще бъде 

доставено табло АВР /автоматично включване на резервата/ в съответствие с 
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техническата спецификация и при необходимост ще се изгради кабелна линия от 

генераторите до АВР таблото.  

2. Предлаганите дизел-генератори имат апаратура за автоматично пускане при 

отпадане на основното захранващо напрежение от трафопоста и системи, които да 

осигуряват: 

 Готовност за автоматично пускане при външни температури от -25°С до +40°С; 

- Система за автоматично отчитане на работните часове, с цел да се спазват 

сроковете за подмяна на филтри, масла и извършване на текущи проверки и ремонти на 

дизел - генератора и системите, които му гарантират автоматично пускане и безотказна 

работа. 

3. Дизел-генераторите имат собствен резервоар за гориво, достатъчно за 8-часова 

работа. 

4. Дизел-генераторите са нови, неупотребявани и нерециклирани. 

5. При изпълнението на доставката, в случай, че оферираните стоки вече не се 

произвеждат или има обективни пречки за доставката им, ще бъдат доставени 

еквивалентни или по-добри стоки, след изричното одобрение на Възложителя. 

6. Дизел-генераторите ще бъдат доставени, разтоварени, монтирани, инсталирани, 

изпробвани и въведени в експлоатация както следва: по един генератор във всяко от 

структурните звена на Възложителя - УЦ „Трендафила“, ПП Витоша и ПД „Изгрев“, гр. 

Бяла, обл. Варна. 

Направеното от нас предложение включва: 

 Доставка до обектa, разтоварване и поставяне на устройствата на мястото за 

инсталация; 

 Подвързване на генераторите към предварително положени силови и контролни 

кабели; 

 Пускане в експлоатация, настройка и ситуационни тестове; 

 Зареждане на машините с двигателно масло и охладителна течност; 

 Обучение на персонал на Възложителя за работа с машините; 

 Предоставяне на техническа и експлоатационна документация в оригинал и 

превод на български език. 

 Доставка и монтаж на необходимите силови, оперативни и заземителни кабели, 

кабелни канали и скари, и допълнителни материали (кабелни обувки, биметални 

пластини, удължителни шини, планки и др.) между табло ГРТ и таблата на дизеловите 

агрегати; 

 Позициониране и укрепване на АВР таблата; 

 Доставка и монтаж на ауспухови системи за изгорелите газове, компенсатори на 

топлинни удължения, гасители на вибрации и други опции, ако е необходимо; 

 Доставка и монтаж на жалюзийни решетки и въздуховоди за свеж и отработен 

въздух, ако е необходимо; 

 Изграждане на силово и оперативно окабеляване между ГРТ и таблата на 

дизелгенераторите; 
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 Осигуряване на гориво за провеждане на функционалните изпитания на 

дизелгенератора; 

 Стойността на цялото оборудване описано по-горе. 

Декларираме, че: 

1. Всички дейности ще бъдат извършвани съгласно правилата за безопасност при 

обслужване на електрическите генератори - гл. 24, раздел 1 и 2 от „Правилник за 

безопасност при работа и здраве в електрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по електрически мрежи“, и особено в Наредба № 3 от 

09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. 

 2. При доставката ще представим необходимите документи съгласно Закона за 

техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) – технически паспорт, основни схеми 

по управлението и електрическата част на дизел-генератора, инструкция за 

експлоатация на производителя, изисквания за поддръжка/сервиз по време на 

експлоатацията, документация за съответствие на оборудването, сертификати и пр. 

Доставената техника и апаратура ще бъде придружена с документи за гаранция и 

декларации за съответствие, съгласно стандартите в ЕО. 

 Предлагаме гаранционен срок на доставените стоки …………………… 

месеца (минимум 24 месеца), който започва да тече от подписване на приемо-

предавателен протокол, удостоверяващ изпълнението на поръчката. Гаранционно 

обслужване включва: извършване на профилактика, считано от доставката, посещения 

при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на резервни части за 

отстраняване на повреди, възникнали при правилна експлоатация на стоките. В 

обслужването са включени цените на труда, резервните части и транспорта и 

Възложителят не дължи отделно възнаграждение. 

 

Декларираме, че ще осигурим до 4 часа време за реакция при постъпване на сигнал 

за неизправност и до 48 часа максимално време за отстраняване на проблемите. 

Повредите се отстраняват на място при Възложителя и са за наша сметка. При 

невъзможност повредата да се отстрани на място, същата ще се отстранява в наш сервиз 

в 10 (десет) дневен срок от уведомяване за повредата, като всички разходи за резервни 

части, транспортиране и труд са за наша сметка. При невъзможност за отстраняване на 

повредата се задължаваме да заменим доставения генератор с нов, отговарящ на 

изискванията на Възложителя. 

Декларираме, че ще осигурим наличност на резервни части за доставеното 

оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа. 

 

Срокът за изпълнение на поръчката  е ……………….. календарни дни (не повече 

от 60) от датата на заявка на Възложителя.  В срока за изпълнение на поръчката се 

включва срокът на доставката,  демонтажа на съществуващо оборудване(когато такъв е 

необходим)монтажа, настройката, инсталирането, извършването на 72 часови проби, 

пускането в експлоатация, както и обучение на служители на Възложителя.  
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Конкретните дати на доставките на всеки един от генераторите ще се съгласуват 

предварително с Възложителя. 

 

Срокът на валидност на офертата е …………….. (не по-малко от 120 дни) дни 

считано от крайния срок за получаване на офертите 

 

След посещение на обектите предлагаме схема за свързване по свой проект. 

Приложение: Схема за свързване 

Дата:…………2016 г.                                  Подпис и печат: 

                                                                         (име) (длъжност) 
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Приложение№11. 

 

До 

Прокуратурата на Република България 

гр. София, бул. „Витоша” № 2 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

…………………………………………………………. 

Настоящото предложение е подадено от 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
(наименование на участника) 

и подписано от 

.……………………………………………………………………………… 
(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на 

………………………………………………………………………………… 
(длъжност) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет. 

 Генератор Единична цена 

в лв. без вкл. 

ДДС 

1. Генератор 1 – за УЦ „Трендафила“ ПП Витоша   

2. Генератор 2 – за ПД „Изгрев“, гр. Бяла, обл. Варна  

  Общо(1+2): 

 Обща предлагана цена (1+2)  

 

Общата предлагана от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е 

……………………(словом) лв. без вкл. ДДС 

Предлаганата от нас цена е определена при пълно съответствие с условията на 

документацията за участие. 
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Предложената от нас цена е обвързваща за целия срок на изпълнение на 

поръчката. 

 Предложената обща цена е крайна и включва стойността на стоките, всички 

разходи по доставка, разтоварване, демонтажа на съществуващо оборудване(когато 

такъв е необходим), монтаж, настройка, инсталиране, извършването на 72 часови проби, 

пускането в експлоатация, обучението на персонала и гаранционното сервизно 

обслужване на генераторите за срока, посочен в техническото предложение.  

Предложената обща цена включва всички разходи за цялостното, точно и 

качествено изпълнение на предмета на поръчката съгласно Техническите 

спецификации, предложените от нас условия за изпълнение на поръчката и 

проектодоговора. 

 

…….2016 г.                                                Име, подпис, печат: ………… 
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Приложение № 12 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 6, ал.2 от Закона  

за мерките срещу изпирането на пари 

Долуподписаният/ата: _____________________________________________, 

(име, презиме, фамилия) 

с ЕГН: ____________________, постоянен адрес ____________,  гражданство 

___________, документ за самоличност _______________________, в качеството ми на 

______________________  

 на 

______________________________________________________________________ 

 (наименование и правна форма на лицето) 

_________________________________________________________________ 

(седалище и адрес на управление/ за кореспонденция, ЕИК/Булстат/фирмено 

дело) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 3, ал. 5 от Правилника за прилагане на 

Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) на горепосоченото юридическо 

лице е/са следното физическо лице/следните физически лица: 

 

1. ________________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: _____________, Постоянен адрес: ____________, гражданство: _______ 

документ за самоличност: ____________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: ____________, Постоянен адрес: _____________, гражданство: _______ 

документ за самоличност: ____________________________________________ 

 

3. _______________________________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

ЕГН: _____________, Постоянен адрес: _____________, гражданство: ______ 

документ за самоличност: ____________________________________________ 

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

Възложителя в 7-дневен срок от настъпването им. 
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

_______________       

 (място на подписване) 

          г.                    Декларатор:    

(дата на подписване)              (име, длъжност, подпис) 

 

* Декларацията се представя от участника, в това число и от всеки член на 

обединение/консорциум, при участие на неперсонифицирани обединения.  
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Приложение № 13.1 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

За извършен оглед на обект Учебен център „Трендафила“, ПП Витоша 

 

Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с 

лична карта № ________________________, издадена на ______________________, от 

___________________, с ЕГН ________________________________,  в качеството ми на 

_________________________________________ на  

 (длъжност на декларатора) 

______________________________________________________________________, 

(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),  

със седалище и адрес на управление: 

__________________________________________________,  

- Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и монтаж на електро-дизелови генератори за нуждите на ПД „Изгрев“, гр. 

Бяла и УЦ „Трендафила“, ПП Витоша“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 Направен е цялостен оглед на обекта Учебен център „Трендафила“, ПП Витоша и 

представената оферта е съобразена с всички условия. 

 

 

 
Дата: ............ 2016 г.       ПОДПИС:.................................    

      (трите имена, длъжност и подпис  

на представляващия участника/печат) 
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Приложение № 13.2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

За извършен оглед на обект Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, обл. Варна 

 

Долуподписаният/ната ______________________________________________________ с 

лична карта № ________________________, издадена на ______________________, от 

___________________, с ЕГН ________________________________,  в качеството ми на 

_________________________________________ на  

 (длъжност на декларатора) 

______________________________________________________________________, 

(посочва се търговското наименование/фирма и вида търговец/обединение),  

със седалище и адрес на управление: 

__________________________________________________,  

- Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и монтаж на електро-дизелови генератори за нуждите на ПД „Изгрев“, гр. 

Бяла и УЦ „Трендафила“, ПП Витоша“ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 Направен е цялостен оглед на обекта Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, обл. Варна 

и представената оферта е съобразена с всички условия. 

 

 

 
Дата: ............ 2016 г.       ПОДПИС:.................................    

      (трите имена, длъжност и подпис  

на представляващия участника/печат) 


