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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по ЗОП
Наименование
на поръчката:

Извършване на безразрушителен контрол
І. Обособена позиция №1 с наименование - Извършване на
безразрушителен контрол за Североизточен експлоатационен район
„Вълчи Дол“

Обособени
позиции:

ІІ. Обособена позиция №2 с наименование - Извършване на
безразрушителен контрол за Югоизточен експлоатационен район „Стара
Загора“
III. Обособена позиция №3 с наименование - Извършване на
безразрушителен контрол за Северозападен експлоатационен район
„Ботевград“, ПГХ „Чирен“ и Ремонтна база „Ботевград“
IV. Обособена позиция №4 с наименование - Извършване на
безразрушителен контрол за Югозападен експлоатационен район
„Ихтиман“

Референтен №
на поръчката:

180-116

Офертата се изготвя и представя на български език, освен когато възложителят е допуснал
в обявлението за обществената поръчка, офертата да се представя на официалния език на
съответната страна, когато поръчката е с място на изпълнение извън страната. Офертата
се изготвя и представя при спазване на законовите изисквания, както и на условията и
изискванията на документацията за участие в процедурата.
1. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
1.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, като същите
се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.
2.1 Опаковката включва:
2.1.1 документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП):
;
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 електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за участника
в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя;
 еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката - когато е приложимо;
 участникът може да представи един еЕЕДОП, независимо от броя на обособените
позиции, за които подава оферта;
 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
 документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;
 доказателства за поетите от подизпълнителите задължения (ако е приложимо);
 документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси (ако е приложимо);
 списък по чл.54, ал.2, и чл.55, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал.1 от ППЗОП.
2.1.2

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:

Оферта, която включва:
 техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
когато е приложимо;
е) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от
предмета на поръчката.
 опис на представените документи.
2.1.3 отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се представя една
запечатана, непрозрачна опаковка, в която за всяка от позициите се представят поотделно
комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - технически предложения и
отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на
обособената позиция, за която се отнасят. Не се представят отделни опаковки по
отделните обособени позиции.
Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се
подават по електронен път.
3. Когато участникът в процедурата представя документи на чужд език, същите се
представят и в превод на български език.
4. Когато за някой от посочените документи е определено, че се представя в „заверено
копие“, за такъв документ се счита този, върху копието на който фигурира текста „Вярно с
оригинала“ и е поставен подпис на лицето, извършило заверката.
5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако
документ не е представен по представените образци, възложителят има право да отстрани

;
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участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с условията на
документацията за участие.
Относно образците на банковите гаранции, задължителни са само условията, описани в
тях, като в случай на представена банкова гаранция, чиито условия се различават с тези
от предоставените образци, се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.
6. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществена поръчка и представлява времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.
7. Предвид посоченото в обявлението за обществена поръчка, че предметът на поръчката
включва обособени позиции и че оферти могат да се подават за всички обособени позиции,
то участниците могат да подават оферти за една или няколко обособени позиции.
8. Когато в предмета на поръчка възложителят е предвидил „опция“, то предлагане на
такава опция в офертата на участника е задължително. В случай че е предложил опцията
в офертата си, изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя
условията за нейното изпълнение до изтичане на срока за използването й. Опцията се
включва в обхвата на договора, като възложителят сам определя дали опцията да бъде
възложена или не. (не е приложимо по настоящата обществена поръчка)
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
Опаковката съдържа:
9. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
9.1. еЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя.
9.1.1. еЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице - когато е приложимо;
9.1.2. еЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител – когато е приложимо;
9.1.3. еЕЕДОП се представя за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката – когато е приложимо.
9.1.4. Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения - когато е приложимо.
9.1.5. Документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси - когато е приложимо.

За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, и чл.55, ал.1, т.1 от
ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, които са
посочени в т. 9.3. от настоящите указания. Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7
от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по
чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от
лицата. В последната хипотеза - при подаване на повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал.1, т. 3 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
;
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При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са
налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, участникът ще се отстранява от
процедурата, на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са свързани лица.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6,
ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Определените от възложителя критерии за подбор, се съдържат в раздел „Критерии за
подбор и документите, с които се доказват“ и участникът декларира в съответния еЕЕДОП
съответствие с критериите за подбор, с посочване на информация, изисквана от
възложителя, като се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните
обстоятелства,
или
компетентните
органи,
които
съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен eЕЕДОП, който съдържа информацията за съответствие с
критериите за подбор, посочена по-горе, както и информацията за липсата на основанията
за отстраняване от процедурата. (ако е приложимо)
При подаване на оферта участниците декларират липсата на основанията за отстраняване
и съответствието си с критериите за подбор само чрез попълване на съответния раздел в
eЕЕДОП. Възложителят не изисква представяне на документите по т.9.2 от настоящите
указания в документите за участие в процудурата. Документите се представят от
участника, определен за изпълнител преди сключване на договор за обществена поръчка.
В случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко
време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,
посочена в eЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата. В случаите по чл.104, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.13 от ППЗОП от
участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни
доказателства за данни, посочени в офертата.
* Освен посоченото в настоящия документ, подробни указания за попълване на
eЕЕДОП относно обстоятелствата свързани с личното състояние на участниците
се съдържат в документ „Допълнителни указания за попълване на eЕЕДОП“,
Приложение № 1 към настоящите указания.
** Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.) и Методическо указание

на АОП от 02.03.2018 г. задължително следва ЕЕДОП да се представя в
електронен вид.
За целта се използва осигурената от ЕК безплатна услуга чрез информационната система
за eЕЕДОП - https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg., на която се качва
генерирания от възложителя образец.
Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по
електронен път с останалата документация за обществената поръчка на профила на
купувача.

Участникът
зарежда
в
информационната
система
за
eЕЕДОП
–
(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg.) изготвения от възложителя XML
файл, попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва
да се подпише с квалифициран електронен подпис от съответните задължени лица.
Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което
еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на
компютъра на потребителя.

;
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Всеки представен ЕЕДОП следва да бъде в електронен вид, като един от възможните
начини за предоставянето му в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и
приложен на подходящ оптичен носител към опаковката. Форматът, в който се предоставя
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В тази връзка,
подписаният с електронен подпис ЕЕДОП, следва да бъде във версия PDF формат.

Указания за представяне на еЕЕДОП се съдържат в Методическо указание на АОП от
02.03.2018 г., достъпно на следния линк:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf
9.2.

Критерии за подбор и документите, с които се доказват:

9.2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Важи за всяка от обособените позиции.
9.2.1.1. Да притежава специално разрешение или членство в определена организация, за
да може да изпълни съответната услуга.

Минимални изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност на
участниците, поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Съгласно изискванията на чл. 9 от „Наредба за устройството и безопасната експлоатация
на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и
уредите за природен газ”, безразрушителен контрол се извършва от орган за контрол,
акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация,
пълноправен член на Европейската организация за акредитация. Участниците следва да
бъдат акредитиран орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IES 17020:2012 или
еквивалентен Стандарт от ИА „Българска служба за акредитация” или от чуждестранен
орган за акредитация, който е страна по многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация.
Доказва се чрез представяне на информация за притежавания Сертификат за акредитация
и Заповед за акредитация, удостоверяващи, че участникът е акредитиран като орган за
контрол, съгласно БДС ЕN ISO/IES 17020:2012 от ИА „Българска служба за акредитация”
или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация или
еквивалентен стандарт, с обхват методите на контрол, посочени в т.2.1 и т.2.2 от
Техническата спецификация. Данните за притежавания от участника сертификат и заповед
за акредитация – стандарт, номер и дата на издаване, срок на валидност на сертификата,
обхват на контрола - се попълват в част ІV, буква „А“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
от участникът/ците избран/и за изпълнител/и чрез представяне на следните документи:
- валидно копие на Сертификата и Заповедта за акредитация и обхват на контрола,
покриващ Методите на контрол, посочени в т.2.1 и т.2.2 от Техническата спецификация;
- списък на използваните процедури за контрол, съгласно BAS QA 2.7.6 или еквивалентен
документ;
- списък на специалистите си по BAS QA 2.7.5 или от еквивалентен стандарт;
- списък на технически средства, съгласно BAS QA 2.7.8 или еквивалентен документ.
- валидно копие на Застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска
отговорност“, покриваща дейността на органа за контрол, съгласно БДС EN ISO/IES
17020:2012 или еквивалентен стандарт.
9.2.2. Икономическо и финансово състояние:
Не се изискват за нито една от обособените позиции в настоящата обществена поръчка.
9.2.3. Техническите и професионалните способности:
9.2.3.1. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална
компетентност за изпълнението на поръчката.
;
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Минимални изисквания за техническите и професионалните способности на участниците,
поставени от възложителя на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
За всяка от обособените позиции, за която се подава оферта, Участникът следва да
разполага с Персонал (екип от експерти), който ще бъде ангажиран с изпълнението на
поръчката и който включва най-малко:
- 5 (пет) сертифицирани специалисти, съгласно БДС EN ISO 9712 или еквивалентен
Стандарт, от които най-малко 3 (трима) специалисти по Радиографичен и Магнитно
прахов контрол и най–малко други 2 (двама) специалисти по Контрол с проникващи
течности, Ултразвуков контрол и Визуален контрол.

* Забележка:
В случай че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то:
- Не се допуска участието на един и същ специалист в повече от една обособена позиция
с един и същ метод на контрол.
- Допуска се участието на един и същ специалист в повече от една обособена позиция,
по методи за контрол различни от тези, с които е участвал в другата/ите обособена/и
позиция/и.
Участникът, при подаване на оферта, доказва съответствието си с посоченото изискване,
чрез попълване в част ІV, буква „В“ на еЕЕДОП на данни за професионалната квалификация
на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата – вид, номер и издател на
валиден документ (сертификат), метода за извършване на безразрушителен контрол, за
който е издаден документът (сертификатът), както и описание на стандарта за
сертифициране (БДС EN ISO 9712 или еквивалентен стандарт).
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
само от участника избран за изпълнител чрез представяне на списък на персонала, който
ще изпълнява поръчката, съдържащ съответната информация.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за
подбор по т. 9.2.3.1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него.
По отношение на изискването поставено в т. 9.2.3.1, участниците в процедурата следва
сами да преценяват дали за изпълнението на обществената поръчка ще им е нужно
позоваването на трето лице или не. В случай че в част II, раздел В от еЕЕДОП е посочено
с отбелязване „Не”, че участникът няма да използва капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор, касаещи наличието на персонал с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката е достатъчно участникът
само да представи изискуемата информация за персонала, които ще участват в
изпълнението на обществената поръчка, като същите не са считат за трети лица по смисъла
на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват и представят отделни еЕЕДОП, дори
и за лицата по граждански договори. В случай, че в част II, раздел В от еЕЕДОП е посочено
отбелязване „Да”, участникът представя и отделни еЕЕДОП за всяко трето лице, като
следва да докаже, че ще разполага с техните ресурси и представи документи за поетите от
третите лица задължения.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се
представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор,
съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение
на договор“ от настоящите указния.
9.3. Възложителят, на основание чл.37, ал.4 от ППЗОП поставя изискване, когато участник
е обединение, което не е юридическо лице, същият да представи копие от документ, от
който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
;
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 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
9.3.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, ако за участника или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто
капацитет същият се е позовал са налице обстоятелства по чл.54, ал.1 и по чл.55, ал.1, т.1
от ЗОП.
Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи, съгласно чл.40, ал.2 от ППЗОП и
за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от тези органи (които други лица са със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи, съгласно
чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП).
9.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и чл. 39, ал. 2, т. 2 от
ППЗОП, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
● е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
●

е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

●

е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления
или нарушения.

●

е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса
на труда.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт, съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
9.5. Възложителят, на основание чл.44, ал.1 от ППЗОП изисква от участника представяне
на необходимата информация относно правно-организационната форма, под която
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54,
ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП (образец О3), независимо от наименованието на органите, в които
участват, или длъжностите, които заемат. В списъка следва да се съдържа информация за
участник, участници в обединение, подизпълнители и трети лица по отношение на правноорганизационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички
задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП, независимо от
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, които са
както следва:
;
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 лицата, които представляват участника (съгласно чл.40, ал.2, т.1-8 от ППЗОП и чл.40,
ал.2, т.9 от ППЗОП – когато участникът е обединение);
 лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно
чл.40, ал.2, т.1-8 от ППЗОП);
 прокуристи - в случай, че има такива.

* В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се
посочва само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
 други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи.

* В списъка следва да се представи информация за всички задължени лица по смисъла на
чл.54, ал.2 от ЗОП във връзка с чл.40 от ППЗОП, включително за участници в обединение,
подизпълнители и трети лица.
10. Документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП - оферта, която включва:
10.1. Техническо предложение по съответната обособена
комплектувано за всяка обособена позиция), съдържащо:

позиция

(поотделно

10.1.1. Документ за упълномощаване – представя се когато лицето, което подава
офертата, не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа
всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление,
че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
процедурата. ЕЕДОП не може да бъде представян от упълномощено лице;
10.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката (оригинал, образец О4) в съответствие
с техническата спецификация и изискванията на възложителя и включва:
 Описание на конкретните услуги от предмета на поръчката, които ще бъдат
предоставени;
 Предложение за срок за започване извършване на контрола;
 Предложение за срок за започване извършване на контрола при възникнала аварийна
ситуация.
10.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (оригинал,
образец О5);
10.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата (оригинал, образец О6);
10.1.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд.

Участниците следва да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, и които са приложими към
предоставяне на услугите.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд:
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на
поръчката, както следва:
-

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по
приходите - информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес:
www.nap.bg;
;
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-

Относно задълженията, опазване на околната среда - Министерство на околната
среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки
работен ден от 14 до 17 ч., София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: 02/ 940
6331, интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/;

-

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд - Министерство на
труда и социалната политика: интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg,
София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443.

10.2. Опис на представените документи (образец О7).
10.3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ по
съответната обособена позиция, който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3,
т.2 от ППЗОП (образец О8), съдържащо единични цени и обща цена за извършване на
дейностите, предмет на поръчката.
При несъответствие между предложените единични цени, изписани цифром и словом, за
валидни се приемат, посочените словом, като същите се оповестяват от комисията за
провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде открито
такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичните цени, изписани
цифром в съответствие с единичните цени, изписана словом, в определен от комисията
срок.
В цените на услугите, които се оферират от чуждестранни участници, следва да се включи
дължимият данък при източника в размер, съгласно „Спогодбата за избягване на двойното
данъчно облагане“, сключена между Р. България и страната, в която участникът е
регистриран и данъчно задължен. В цените следва да се посочи изрично определения от
участника размер на данъка при източника за всеки вид услуга, който той е предвидил.
Независимо от това дали е посочен или не, при всяко международно разплащане на услуги,
възложителят ще удържа от дължимата цена приложимия за конкретния случай размер на
данъка при източника. В случаите, когато няма сключена Спогодба между страните на
субектите или същата не може да бъде приложена по вина на участника, от всяко дължимо
плащане ще се удържа данък при източника в размер на 10 % от стойността на услугите.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
11. В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за
изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт
и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
12. Използване на капацитета на трети лица
12.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност.
12.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако
лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на
изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за
която е необходим този капацитет.
;
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12.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
12.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да
замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.
12.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по т. 12.2 – 12.4.
13. Подизпълнители
13.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
13.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на
подизпълнител, който не отговаря на тези условия.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
14. Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката по съответната обособена
позиция. Не се допуска представяне на варианти.
15. Офертата следва да се представи само в един оригинал.
16. Документи, които се представят допълнително от участниците на основание чл. 54, ал.
9 и ал. 10 от ППЗОП по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация и/или замяна от участника на
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице
не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на
техническото предложение, се представят от участника, или от упълномощен от него
представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка
с обратна разписка, на адреса, посочен от комисията, в опаковка, върху която се посочват
следните означения: „Допълнително представяне на документи“ в процедура за възлагане
на обществена поръчка с изписано наименование на поръчката, идентификационния й
номер, даден от възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), име на участника, а
когато документите са за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнасят.
16.1. Документи и/или еЕЕДОП, които се представят допълнително от участниците на
основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП се входират в деловодството на „Булгартрансгаз“
ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров” № 66, в срок от
пет работни дни (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния ден от срока) от датата
на получаване на протокола. Ако участниците изпращат документи чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за сметка
на всеки участник. В този случай той следва да изпрати документите и/или еЕЕДОП по
такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на
горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с допълнителните
документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за пристигането на
опаковките с документите на адреса и в определения срок.
16.2. Подробна писмена обосновка по чл.72 ал.1 от ЗОП се представя от участника в
деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул.
„Панчо Владигеров” № 66, в пет дневен срок (не по-късно от 17:00 ч. местно време на
последния ден от срока) от датата на получаване на искането. Ако участниците изпращат
документи чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
;
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документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес
преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с
допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за
пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок. Обосновката
следва да бъде представена в опаковка, върху която се посочват следните означения:
„Обосновка по чл.72, ал.1 от ЗОП“ в процедура за възлагане на обществена поръчка с
изписано наименование на поръчката, референтният й номер, даден от възложителя (ако
такъв е посочен в обявлението), име на участника, а когато обосновката е за самостоятелно
обособени позиции и за коя позиция се отнася.
Участниците не могат да искат от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
В случай че документи за участник, не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие
в процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя
участника за отстраняване от процедурата.
17. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения
за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица, съгласно чл.54, ал.13 от ППЗОП.
Изисканите от комисията разяснения и документи, се представят в определен от комисията
срок. Разяснения и документи, представени след определения от комисията срок, не се
разглеждат от комисията.
18. Критерий за възлагане на поръчката
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане:
оптимално съотношение качество/цена.
Оценките на офертите на участниците се извършва, съгласно Методика за комплексна
оценка, която съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата,
включително относителната тежест на всеки от показателите.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
19. Във връзка с изискванията на чл.112, ал.6 от ЗОП за сключване на договор в
едномесечен срок, съгласно чл.68, ал.1 от ППЗОП, участникът, избран за изпълнител, в
15-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на
определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение,
предоставя на възложителя документи, както следва:
19.1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата за участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива:
Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване се
представят посочените по-долу документи или се посочва публичен безплатен регистър
(когато обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър), или се посочва,
че достъпът до информацията се предоставя от компетентния орган на възложителя по
служебен път:
 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 се издава в 15-дневен срок от получаване на искането
от участника, избран за изпълнител
 за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията
по вписванията.
;
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Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния
документ по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издаден от компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В
случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посочените
обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът
представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение,
участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в
съответната държава.
19.2. Актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за
подбор за участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Съответствието с поставените критерии за подбор се доказва чрез попълване и
представяне на съответните документи и информацията, изискани от възложителя в раздел
„Критерии за подбор“ от настоящите указания.
На основание чл. 112, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител
представя на възложителя, след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител
или на определението за допускане на предварително изпълнение и следните документи:
19.3. Когато е приложимо - документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.
10, ал. 2 от ЗОП, а именно документ за създаване на юридическо лице, когато участникът,
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (не е
приложимо за настоящата обществена поръчка);
19.4. Определената гаранция за изпълнение на договора (не е приложимо за настоящата

обществена поръчка).

20. След извършване на проверка от възложителя и доказване на личното състояние и на
съответствието с критериите за подбор, възложителят, на основание чл. 68, ал. 1 от
ППЗОП, изпраща на определения изпълнител писмо за уговаряне на датата и начина за
сключване на договора.
21. Договор се сключва при прилагане на изискванията на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ. бр.27 от 27 март 2018г., и след представяне на
изискуемите съгласно същия закон документи и информация от избрания за изпълнител
участник.
22. Приложими правила относно директните разплащания с подизпълнители:

(Ако е приложимо) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител,
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги,
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част
от Услугите за съответния контрол, заедно с искане за плащане на тази част пряко на
подизпълнителя.
22.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно
със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими.
22.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване
на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и
заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от
подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да
извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента
на отстраняване на причината за отказа.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
23. За осигуряване на достъп до стратегически обект по смисъла на постановление №3 на
МС от 10.01.2013г., след влизане в сила на решението за класиране на участниците и
;
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определяне на Изпълнител, участникът определен за Изпълнител следва да представи на
Възложителя списък на служителите (трите имена, ЕГН/личен номер на чужденеца,
рождена дата и адрес на лицето) и да приложи актуални копия на следните документи:
свидетелство за съдимост, удостоверителен документ за липса на психични заболявания,
документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за
престъпления от общ характер и попълнен Въпросник за издаване на разрешение за работа
в стратегически зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на
стратегическа дейност за всяко от лицата за получаване на разрешение за достъп на
лицата. Списъкът ще бъде предоставен на Държавна агенция “Национална сигурност”
(ДАНС) за получаване на разрешение за достъп на специалистите до стратегически обекти
по смисъла на постановление №3 на МС от 10.01.2013 г.
В случай че на някое от лицата не бъде разрешен достъп или се наложи да бъде заменен,
то участникът се задължава да предложи на Възложителя за одобрение друг равностоен
(притежаващ същата квалификация и опит) специалист, като представи и съответните
документи удостоверяващи необходимия му опит, както и всички горепосочени документи
за проучване от ДАНС.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и Правилника за прилагането му.
Приложение № 1 – Допълнителни указания при попълване на еЕЕДОП.

;
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Приложение №1
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА еЕЕДОП
1. В част II, Раздел А от еЕЕДОП, участниците посочват 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 участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение,
което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от еЕЕДОП се посочва правната форма
на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен
еЕЕДОП за всеки един участник в обединението. В случай, че обединението е
регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата
обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен,
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано, участникът следва да
извърши регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране
и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.
1.1. В случай че се предвижда упълномощено лице да подписва документи от офертата,
изискуемата информация за това лице задължително се посочва в част II, Раздел Б от
еЕЕДОП.
1.2. В част II, Раздел В от еЕЕДОП се посочва, дали участникът ще ползва или съответно
няма да ползва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.
2. Основания за задължително отстраняване от процедурата, определени в
чл.54, ал. 1 от ЗОП.
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу,
възникнало преди или по време на процедурата:
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а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301
- 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или е осъден с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпления, аналогични на посочените
в друга държава членка или трета страна;
б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

д) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл.
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът
е установен;
е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
2.2. Основанията по т. 2.1, б. „а“, „б“ и „е“ се отнасят за лицата, които представляват
участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника,
и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения от тези органи.

Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на
управителни и надзорни органи на участника са, както следва;

а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл.105 от
Търговския закон;
в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност –лицата по чл. 147, ал. 1
от Търговския закон;
г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;
з) в случаите по б. „а“ – „ж“ – и прокуристите, когато има такива;
и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на
държавата, в която са установени.
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Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който им
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен
на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.
2.3. Основанията за отстраняване по т. 2.1, б. „а“ по-горе се прилагат до изтичане на
пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а
тези по т. 2.1, б. “г”, предложение първо и б. „д“ – три години от датата на настъпване
на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен
друг срок.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. „а“ се попълва
в еЕЕДОП както следва:
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В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за
следните престъпления:
1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК
и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.
б. „а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна, съответно
информация за липса на присъда в друга държава членка или трета страна за същите
престъпления.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. ”а” за
престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в съответното поле от Част
ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. „б“ се попълва
в Част ІІІ, Раздел Б от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. “в” –“е” се
попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. ”а” относно
присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а –
260 от НК, се попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
3. Основания за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от
Възложителя.
3.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице следното обстоятелство, посочено в обявлението,
възникнало преди или по време на процедурата:
а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай
че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от
сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
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Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.1 се попълва в
съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
4. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
4.1. Участници, които са свързани лица.

„Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
3

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество
или друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на юридическо лице.
4.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки, на основание чл. 3,
т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните
от
тях
лица
и
техните
действителни
собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

Участника следва да не попада в условията на забрана за дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим (oфшорни зони) ( Закон за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици, изм. ДВ, бр. 15 от 16 Февруари 2018 г. чл. 3, т. 8; чл. 4; чл. 5, ал. 1, т. 3 )
На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено да участват в процедури
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. Забраната не е
приложима за изключенията, регламентирани в чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Санкциите при прилагане на изключение от забраната въз основа на неверни данни са
регламентирани в чл. 5, ал. 1, т. 3 на същия закон.
Дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици:
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1. Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на §
1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно
облагане и
2. Не е контролирано лице по смисъла на § 1, т.5 от Допълнителната Разпоредба на
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Забраната не се прилага в случай че дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е контролирано от лице, регистрирано в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато същото попада в някое от
изключенията на чл. 4, т. 1 до т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
4.3. Участници, за които са налице обстоятелства по т. 2.1 б. „а” относно присъди за
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК и за
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престъпления, аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава
членка или трета страна.
4.4. Участници, които нямат право да участват в процедурата, на основание чл. 69, ал.
1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество, а именно:
Участници, които са били членове на управителни и на контролни органи на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, и които в последната една година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба са участвали в провеждането на
процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава, които участват или представляват
физическо или юридическо лице в процедурата.
Забраната за участие в процедурата, се прилага и за юридическо лице, в което някое от
посочените по-горе лица е станало съдружник, притежава дялове или е управител или
член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Забраната за участие по настоящата точка се прилага в продължение на една година от
освобождаването от длъжност на тези лица.
4.5. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен.

* Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1., т.
4.2., т.4.3., т.4.4. и т.4.5. се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
** С отбелязване на „НЕ“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, участникът
декларира, че по отношение на него не е налице нито едно от посочените в
т.4.1.- т. 4.5. национални основания за отстраняване от процедурата. В случай,
че е налице някое от тези основания, участникът следва да декларира тези
обстоятелства с отбелязване на „ДА“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, като
посочи изрично и конкретното обстоятелство.
5. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).
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Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със
съответното обстоятелство.
6. В съответното поле от част IV, Раздел В от еЕЕДОП („Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение“) се посочва, дали участникът възнамерява да възложи на
подизпълнител/и изпълнението на част (процентно изражение за всеки отделен
подизпълнител) от поръчката, като се посочва и вида дейности от поръчката, които ще
изпълнява всеки от подизпълнителите с оглед преценка за съответствие със съответните
критерии за подбор по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
7. В Част VI: Заключителни положения, абзац последен се попълва информация,
съгласно поясненията, съдържащи се в текста, когато такова съгласие за достъп се
изисква и е приложимо:
Достъп до документите, подкрепящи информацията в еЕЕДОП предоставена като уеб
адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията,
която позволява на възложителя да го направи за целите на процедурата за възлагане
на обществена поръчка.
5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
обособена позиция №1
обособена позиция №2
обособена позиция №3
обособена позиция №4
Референтен номер:

Извършване на безразрушителен контрол
Извършване
на
безразрушителен
контрол
за
Североизточен експлоатационен район „Вълчи Дол“
Извършване на безразрушителен контрол за Югоизточен
експлоатационен район „Стара Загора“
Извършване
на
безразрушителен
контрол
за
Северозападен експлоатационен район „Ботевград“, ПГХ
„Чирен“ и Ремонтна база „Ботевград“
Извършване на безразрушителен контрол за Югозападен
експлоатационен район „Ихтиман“
180-116

1. Съществуващо състояние:
„Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на комбиниран оператор в Р. България, с предмет
на дейност - пренос, транзитен пренос и съхранение на природен газ, поддържане,
експлоатация, управление и развитие на газопреносна мрежа и подземно газово
хранилище, експлоатира и обслужва основните преносни газопроводи високо налягане,
които са с диаметър от 2” до 48”, газовите отклонения, компресорни станции,
газоразпределителни станции и подземно газово хранилище. За осигуряването на
надеждната им експлоатация и тяхното добро техническо състояние е необходимо
изпълняването на ремонтни дейности, при които се извършва контрол за наличието, вида
и размерите на дефекти в основен метал или заварените съединения, като оценката им е
пряко свързана с безаварийното и безопасно експлоатиране на газопреносната система,
собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.
2. Предмет на поръчката:
Извършване по заявка на Възложителя на безразрушителен контрол на основен метал и
заварени съединения от акредитиран орган за контрол, в областта на безразрушителния
контрол със следния обхват на контрола по параметри:
2.1. Вид, размери и разположение на нецялостности/несъвършенства чрез:
2.1.1. Радиографичен контрол;
2.1.2. Магнитно-прахов контрол;
2.1.3. Контрол с проникващи течности;
2.1.4. Ултразвуков контрол;
2.1.5. Визуален контрол.
2.2. Дебелина на стена чрез:
2.2.1. Ултразвуков контрол.
3. Райони за извършване на контрола по четирите обособени позиции:
3.1. За обособена позиция №1 - Североизточен експлоатационен район „Вълчи Дол“,
който включва изградени, новостроящи се обекти и линейната част от газопреносната
мрежа, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД на територията на следните области:
Добрич, Варна, Силистра, Шумен, Разград Търговище, Русе и Велико Търново.
3.2. За обособена позиция №2 - Югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“,
който включва изградени, новостроящи се обекти и линейната част от газопреносната

мрежа, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД на територията на следните области: Бургас,
Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково и Пловдив.
3.3. За обособена позиция №3 - Северозападен експлоатационен район „Ботевград“,
ПГХ „Чирен“ и ремонтна база „Ботевград“, който включва изградени, новостроящи се
обекти и линейната част от газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД
на територията на следните области: Велико Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана,
София област, София-столица и Перник.
3.4. За обособена позиция №4 - Югозападен експлоатационен район „Ихтиман“, който
включва изградени, новостроящи се обекти и линейната част от газопреносната мрежа,
собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД на територията на следните области: Пазарджик,
София област, Кюстендил и Благоевград.
Границите между експлоатационните райони са определени условно на картата в
Приложение №1 към настоящата Техническа спецификация, на която е нанесена и
газопреносната мрежа.
4. Изисквания към участниците в обществената поръчка и към качеството на
услугите. Документи, с които се доказва правоспособността за упражняване на
професионална дейност, техническите и професионални способности на
участниците:
4.1. Съгласно изискванията на чл. 9 от „Наредба за устройството и безопасната
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ”, безразрушителен контрол се извършва от орган
за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по
акредитация, пълноправен член на Европейската организация за акредитация. Във връзка
с посоченото, Участниците следва да бъдат акредитиран орган за контрол, съгласно БДС
EN ISO/IES 17020:2012 или еквивалентен Стандарт от ИА „Българска служба за
акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по
многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация.
Участникът, при подаване на оферта, доказва съответствието си с посоченото изискване,
чрез попълване на данни за притежавания от него сертификат и заповед за акредитация
в част ІV, б. „А“, т.2) на ЕЕДОП – стандарт, номер и дата на издаване, срок на валидност
на сертификата, обхват на контрола.
Избраният за изпълнител участник преди сключване на договор, представя:
4.1.1 валидно копие на сертификата и заповедта за акредитация и обхват на контрола,
покриващ методите на контрол, посочени в т.2.1 и т.2.2.
4.1.2. списък на използваните процедури за контрол, съгласно BAS QA 2.7.6 или
еквивалентен документ.
4.1.3. списък на технически средства, съгласно BAS QA 2.7.8 или еквивалентен документ.
4.1.4. списък на специалистите си по BAS QA 2.7.5 или от еквивалентен документ;
4.1.5. валидно копие на Застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска
отговорност“, покриваща дейността на органа за контрол, съгласно БДС EN ISO/IES
17020:2012 или еквивалентен стандарт.
4.2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена
професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

За всяка от обособените позиции, за която се подава оферта, Участникът следва да
разполага с Персонал (екип от експерти), който ще бъде ангажиран с изпълнението на
поръчката и който включва най-малко:
- 5 (пет) сертифицирани специалисти, съгласно БДС EN ISO 9712 или еквивалентен
Стандарт, от които най-малко 3 (трима) специалисти по Радиографичен и Магнитно
прахов контрол и най–малко други 2 (двама) специалисти по Контрол с проникващи
течности, Ултразвуков контрол и Визуален контрол.

Забележка:
В случай че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то:
- Не се допуска участието на един и същ специалист в повече от една обособена
позиция с един и същ метод на контрол.
- Допуска се участието на един и същ специалист в повече от една обособена позиция,
по методи за контрол различни от тези, с които е участвал в другата/ите обособена/и
позиция/и.
Участникът, при подаване на оферта, доказва съответствието си с посоченото изискване,
чрез попълване в част ІV, б. „В“, т.2) на ЕЕДОП на данни за професионалната
квалификация на лицата, които ще отговарят за извършване на услугата – вид, номер и
издател на валиден документ (сертификат), метода за извършване на безразрушителен
контрол, за който е издаден документът (сертификатът), както и описание на стандарта
за сертифициране (БДС EN ISO 9712 или еквивалентен стандарт).
Избраният за изпълнител участник преди сключване на договор, представя списък на
персонала, който ще изпълнява поръчката, съдържащ съответната информация.
4.3. Участникът може да подава Оферта за една, за няколко или за всички обособени
позиции, посочени в т.3.
4.4. Участниците да могат да извършват и електроискров контрол за плътност на
изолационно покритие на тръбопроводи, като този вид контрол може да не е в обхвата на
акредитацията им.
5. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката.
5.1. Време за извършване на контрола:
5.1.1. Изпълнителят да е в състояние да започне контрола в срок до 48 часа след
уведомяването му от Възложителя.
5.1.2. В случай на възникнала аварийна ситуация Изпълнителят да е в състояние да
започне контрола в срок до 24 часа след уведомяването му от Възложителя.
5.1.3. Изпълнителят да е в състояние да предостави официалните документи с
резултатите от извършения контрол (Доклад и Сертификат от контрола) в срок до 24 часа
от извършването на контрола, като при контрол на заваръчни съединения при аварийна
ситуация, както и при заявка от страна на Възложителя за извършване на контрол,
свързан с изпълняван в кратък времеви прозорец ремонт, резултатите да се докладват в
срок до 12 часа от извършването на контрола.
5.1.4. В случай на предаване на обекта за контрол след 17:00 часа от Възложителя,
същият ще заплати извършените конкретни дейности, без мобилизация и демобилизация,
по цени, предложени от Изпълнителя в ценовото предложение, умножени по 1,5.
5.2. При необходимост, Изпълнителят да консултира Възложителя относно приложимите
стандарти, процедури за контрол, Критерии за оценка, касаещи методите на контрол,
посочени в т.2.1 и т.2.2, при заявяването на всеки конкретен контрол.

5.3. Изпълнителят следва да поддържа валидна акредитация по т.4.1 за целия срок на
договора. При подновяване срока на валидност на сертификата за акредитация на
избрания Изпълнител, копие от подновения се представя на Възложителя своевременно
заедно със заповедта за акредитация с обхват, покриващ Методите на контрол в т.2.1 и
т.2.2. В случай на временно спиране или ограничаване на акредитацията, да се представи
своевременно копие от Решението на акредитиращия орган.
5.4. При изтичане на срока на Застраховката „Гражданска отговорност“ по време на
изпълнението на договора, Изпълнителят следва да представи своевременно копие от
нова Застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“.
5.5. Разкриването и почистването на местата за контрол от изолация, продукти на
корозия и други замърсявания, е ангажимент на Възложителя. В случай че по преценка на
Изпълнителя, почистването не е достатъчно, за нуждите на контрола, същият следва да
почисти допълнително повърхността, след съгласуване с Възложителя, като за целта
посочи и цена за извършването на тази услугата.
5.6. Изпълнителят е отговорен за здравословните и безопасни условия на труд на своите
служители, като им осигурява и лични предпазни средства и работно облекло. При
сключване на Договор за обществената поръчка двете страни се споразумяват относно
изискванията и правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
пожарна безопасност и подписват Споразумение по чл.18 от ЗЗБУТ.
5.7. За извършването на контрола, Изпълнителя следва да ангажира минимален
възможен брой специалисти с цел оптимизиране на разходите. При необходимост и след
заявка от Възложителя е възможно сформиране на екип/и с по-голям брой специалисти.
5.8. Да посещава обекта/ите на Възложителя по т.3 със собствен транспорт, при
необходимост високо проходим автомобил, който да обезпечи мобилизацията на
неговите специалисти и необходимото му оборудване включително и мобилен електро агрегат за извършване на контрола до местата за контрол в рамките на района или
районите, които ще изпълнява.
6. Изисквания относно документите, които следва да се представят при
изпълнение на Договора:
6.1. Изпълнителят следва да представя на Възложителя при всеки извършен контрол:
6.1.1. Сертификат/и;
6.1.2. Доклад/и;
6.1.3. Протокол с резултати от извършен контрол;
6.1.4. Приемо-предавателен протокол, който удостоверява съответствието на извършения
контрол с изискванията на Възложителя и предоставянето на документите по т. 6.1.1,
т.6.1.2 и т.6.1.3.
6.2. При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да предостави в
писмен вид подробна информация относно извършения контрол и резултатите от него:
радиограми от извършения радиографичен контрол и процедурата за контрол по
посочените методи, в съответствие с утвърдената система за управление на качеството.
6.3. Изпълнителят е длъжен да представи утвърдената процедура относно получаване,
оценяване и разглеждане на жалби и възражения в съответствие с изградената система
за управление на качеството и актуалните процедури за контрол по методите, предмет на
поръчката, в срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на сключване на Договор.
7. Срок на договора:
Срокът на изпълнение е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване
на договор или до достигане на следната сума по съответната обособена позиция:

- Обособена позиция № 1 с наименование: „Извършване на безразрушителен контрол за
Североизточен експлоатационен район „Вълчи Дол“ – 80 000.00 лева, без ДДС;
- Обособена позиция № 2 с наименование: „Извършване на безразрушителен контрол за
Югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“ – 75 000.00 лева, без ДДС.
- Обособена позиция № 3 „Извършване на безразрушителен контрол за Северозападен
експлоатационен район „Ботевград“, ПГХ „Чирен“ и Ремонтна база „Ботевград“ - 85 000.00
лева, без ДДС.
- Обособена позиция № 4 „Извършване на безразрушителен контрол за Югозападен
експлоатационен район „Ихтиман“ - 60 000.00 лева, без ДДС.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Наименование на поръчка:

Извършване на безразрушителен контрол.

Обособена позиция № 1 -

безразрушителен
контрол
за
експлоатационен район „Вълчи Дол“

Извършване на
североизточен

Обособена позиция № 2 Обособена позиция, за
която се отнася:

Извършване на
безразрушителен
контрол
за
югоизточен
експлоатационен район „Стара Загора“;

Обособена

позиция № 3 - Извършване на
безразрушителен
контрол
за
северозападен
експлоатационен район „Ботевград“, включително ПГХ
„Чирен“ и ремонтна база „Ботевград“
Обособена позиция № 4 безразрушителен
контрол
експлоатационен район „Ихтиман“

за

Извършване на
югозападен

Настоящата Методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на
всяка Оферта по обособена позиция, за която се участва, показателите и относителната им
тежест за определяне на комплексната оценка.

Указания за определяне на комплексната оценка на оферта за всяка обособена
позиция.
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести по
следната формула:

КО =

n

W
i 1

i

Pi min
, където:
Pi

n – общ брой на показателите;
Pi
– предложение от съответния Участник по i-тия показател за съответната
обособена позиция (за показатели от P1 до P21);
Pi min – минимално предложение по i-тия показател за съответната обособена
позиция;
Wi – тежест на съответния показател в точки.

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:
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Показател

Количество

Показател

Тежест на
показателя
в оценката
в точки (W)

за 1 брой

P1

8

за 1 брой

P2

8

Технически показатели
1. Срок за започване на
контрола
2. Срок за започване на
контрола при възникнала
аварийна ситуация

Икономически показатели
Цена за радиографичен контрол
1. ≤ 8 mm
за 1 линеен метър
P3
9
2. ≤14 mm
за 1 линеен метър
P4
7
3. над 14 mm
за 1 линеен метър
P5
4
4. до Ø90 с две експонации
≤ 8 mm дебелина на тръбата
P6
4
5. до Ø90 с две експонации
над 8 mm дебелина на тръбата
P7
2
Цена за ултразвуков контрол
1. На заварени съединения
за 1 линеен метър
P8
8
2. На основен метал / контрол
за м2
P9
4
за разслой
3. Дебелина на стена
за 1 точка
P10
2
4. Цена за магнитно-прахов
за 1 линеен метър
P11
5
2
контрол
за м
P12
9
5. Цена за контрол с
за 1 линеен метър
P13
2
2
проникващи течности
за м
P14
2
6. Цена за визуален контрол
за 1 линеен метър
P15
6
за м2
P16
2
7. Цена за електроискров
контрол за плътност на
за м2
P17
2
изолационно покритие
8. Цена за мобилизация/демобилизация на техника и персонал за извършване на заявен
контрол
8.1 За работни дни
за 1 брой
P18
9
8.2 За празнични, почивни дни
за 1 брой
P19
3
9. Цена за престой на един
за 1 час
P20
3
специалист на час
10. Цена за почистване на
повърхността на обекта за
контрол за нуждите на
за м2
P21
1
контрола, при недобро
почистване от страна на
Възложителя
Общ възможен брой точки
100
(технически и икономически показатели):

Класирането на получените Оферти в процедурата се извършва по низходящ ред на
получената комплексна оценка, като на Първо място се класира офертата с най-висока
оценка.
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ПРОЕКТ
ДОГОВОР
№ ………………/ …………..
Днес, …………………….г. в гр. София между:
„Булгартрансгаз” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София, район
„Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66, вписано в Търговския регистър
на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478 и идентификационен номер по ДДС
BG175203478, представлявано от Владимир Асенов Малинов в качеството на
изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с № БТГ
92-01-340/20.11.2018 г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП), наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
…………………………, със седалище и адрес на управление: гр. ……………, ул. „…………..“
№……, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания при Министерство
на правосъдието с ЕИК/код по Регистър Булстат/регистрационен номер или друг
идентификационен код …………….. и ДДС номер ......................, представлявано от
…………………………., в качеството на ……………………..наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“)
на основание чл. 112 от ЗОП и във връзка с решение № БТГ-................. от ……….. 2019 г.
за определяне на изпълнител на обществена поръчка с наименование „Извършване на
безразрушителен контрол” и референтен № 180-116, за Обособена позиция
...........…………………..,
и предмет Извършване на безразрушителен контрол на основен метал и заварени
съединения от акредитиран орган за контрол в областта на безразрушителния контрол
със следния обхват на контрола по параметри:
Вид, размери и разположение на нецялостности/несъвършенства чрез:
1. Радиографичен контрол;
2. Магнитно-прахов контрол;
3. Контрол с проникващи течности;
4. Ултразвуков контрол;
5. Визуален контрол.
Дебелина на стена чрез:
1. Ултразвуков контрол.
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, всички дейности по безразрушителен
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контрол на основен метал и заверени съединения на съоръжения и обекти, собственост
на „Булгартрансгаз” ЕАД за .................... (обособената/ите позиция/и), по заявки от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, наричани за краткост „Услугите“.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите в съответствие с Техническата
спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще отговаря за
изпълнението на поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към
този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
1.3. В срок до 1 (един) ден от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от
настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)
II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Договорът влиза в сила на …………………………. и е със срок на действие до изпълнение
на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от 5 (пет) години,
считано от датата на сключването му.
2.2. Срокът на Договора е до 2 (две) години, считано от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е уведомен писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получения от Държавна агенция “Национална
сигурност” (ДАНС) достъп на персонала, отговорен за изпълнение предмета на договора,
до местата по т.2.6 или до достигане на максимално допустимата стойност на Договора по
т.3.1, в зависимост това кое от двете събития настъпи по-рано.
2.3. Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както следва:
2.3.1. за започване извършването на услугата в срок до ......... часа след уведомяване от
Възложителя.
2.3.2. за започване извършването на услугата в срок до ......... часа след уведомяването от
Възложителя, в случай на възникнала аварийна ситуация.
2.3.3. за предоставянето на официалните документи (Сертификат/и, Доклад/и) в срок до
24 (двадесет и четири) часа от извършването на всеки заявен контрол, като при контрол
на заваръчни съединения при аварийна ситуация, както и при заявка от страна на
Възложителя за извършване на контрол, свързан с изпълняван в кратък времеви прозорец
ремонт, резултатите да се докладват в срок до 12 часа от извършването на контрола.
2.4. Мястото на изпълнение на услугите по Договора са с райони за извършване на
контрола, както следва:
За обособена позиция №1 - Североизточен експлоатационен район „Вълчи Дол“, който
включва изградени, новостроящи се обекти и линейната част от газопреносната мрежа,
собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД на територията на следните области: Добрич, Варна,
Силистра, Шумен, Разград, Търговище, Русе и Велико Търново.
или
За обособена позиция №2 - Югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“, който
включва изградени, новостроящи се обекти и линейната част от газопреносната мрежа,
собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД на територията на следните области: Бургас,
Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково и Пловдив.
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За обособена позиция №3 - Северозападен експлоатационен район „Ботевград“, ПГХ
„Чирен“ и ремонтна база „Ботевград“, който включва изградени, новостроящи се обекти и
линейната част от газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД на
територията на следните области: Велико Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана,
София област, София-столица и Перник.
или
За обособена позиция №4 - Югозападен експлоатационен район „Ихтиман“, който
включва изградени, новостроящи се обекти и линейната част от газопреносната мрежа,
собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД на територията на следните области: Пазарджик,
София област, Кюстендил и Благоевград.
III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
3.1. За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база
единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като
максималната стойност на договора не може да надвишава:
- 80 000 (осемдесет хиляди) лева без ДДС и 96 000 (деветдесет и шест хиляди) лева с
ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“. (За обособена позиция

№1)

или
- 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева без ДДС и 90 000 (деветдесет хиляди) лева с
ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“. (За обособена позиция

№2)

или
- 85 000 (осемдесет и пет хиляди) лева без ДДС и 102 000 (сто и две хиляди) лева с ДДС,
наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“. (За обособена позиция №3)
или
- 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС и 72 000 (седемдесет и две хиляди) лева с
ДДС, наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“. (За обособена позиция

№4)
(В зависимост от обособената позиция, за която е сключен договорът.)

3.2. В Цената по т. 3.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и за
неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.3. Единичните цени за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите,
посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на
изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени
в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
3.3.1. В случай на предаване на обекта за контрол след 17:00 часа от Възложителя,
същият ще заплати извършените конкретни дейности, без мобилизация и демобилизация,
по цени, предложени от Изпълнителя в ценовото предложение, умножени по 1,5.
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3.4. В случай че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен,
цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно
определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително
споразумение.
3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
3.5.1. плащане в размер на 100% (сто на сто) от стойността на всеки изпълнен
безразрушителен контрол – в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от приемане
изпълнението на Услугите за съответния заявен и изпълнен контрол;
3.5.2. В случай че Изпълнителят не е местно лице за Р. България при непредставяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискуемите документи в установения за това срок, съгласно
действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
удържа 10% (десет на сто) данък при източника от всяко съответно плащане за такава
дейност. Преди извършване на дължимо плащане по този раздел, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискуемите съгласно действащата Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане документи, а именно:
а) Удостоверение от данъчната администрация на страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
съответствие с нейната практика и компетентност, че ..............................(попълва се
името на фирмата) e местно лице за .............................(попълва се името на страната).
б) Декларация от ..............................(попълва се името на фирмата), че същата е
притежател на дохода от настоящия Договор от източник в Р. България и
..............................(попълва се името на фирмата) не притежава място на стопанска
дейност или определена база на територията на Р. България, с които съответните доходи
са действително свързани.
Всяко плащане ще бъде извършено на два транша, както следва:
- първи транш в размер на 90% (деветдесет на сто) от дължимото плащане съгласно
разпоредбите, посочени в този Раздел за съответното плащане.
- втори транш в размер на 10% (десет на сто) от дължимото плащане в срок до 40
(четиридесет) дни от датата на плащането по първия транш и представяне на
документите по буква „а” и „б”, което настъпи последно. Ако на база представените
документи, Националната агенция по приходите (НАП) излезе със становище, че следва
да бъде удържан данък при източника, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа съответните суми за
този данък от втория транш и ще ги превежда по сметка на Държавния бюджет на Р.
България, за което на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се предоставя официален документ за платения
данък.
3.6. Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
3.6.1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответния контрол,
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите
на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
3.6.2. фактура за дължимата част от цената за съответните дейности, издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 15
(петнадесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията по т.3.6.
3.8. Всички плащания по този Договор се извършват в лева/евро/друга валута (ако
изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) чрез
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Банка: […………………………….]
BIC:

[…………………………….]

IBAN: […………………………….].
3.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по т.3.8 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
3.10. (Ако е приложимо) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от
подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на
останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението
на съответната част от Услугите за съответния контрол, заедно с искане за плащане на
тази част пряко на подизпълнителя.
3.10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно
със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими.
3.10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15
(петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.2.1. Да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на Раздел III от
договора;
4.2.2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
4.3.1. Да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
4.3.2. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по т.2.3.3;
4.3.3. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4.3.4. Да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
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4.3.5. Да осигури конфиденциалност на информацията, получена във връзка с
извършване на услугата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разпространява или използва
информация, получена по повод или във връзка с изпълнението на настоящия договор,
освен в изпълнение на задължения по нормативен акт или нареждане на компетентен
орган;
4.3.6. Да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на
Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Промяната
на лицето се допуска само при наличие на обективни причини за това (прекратяване на
трудово или др. правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и
др.). Предложеното ново лице трябва да притежава необходимата образователна и
професионална квалификация и опит, които да са еквивалентни на първоначално
одобреното лице, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изискуемите документи;
4.3.7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнение на възложеното (при
поискване), както и когато това се налага за запазване на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.3.8. Да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно приложимите Стандарти, процедури за
контрол, критерии за оценка, касаещи методите на безразрушителен контрол, предмет
на поръчката, при заявяването на всеки конкретен контрол;
4.3.9. Да представи утвърдената процедура относно получаване, оценяване
разглеждане на жалби и възражения в съответствие с изградената система
управление на качеството и актуалните процедури за контрол по методите, предмет
поръчката, в срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на сключване
договора;

и
за
на
на

4.3.10. Да извършва мобилизацията на неговите специалисти и необходимото му
оборудване за извършване на контрола до местата за контрол в рамките на района или
районите на обекта/ите на Възложителя по т.2.4 със собствен транспорт, при
необходимост високо проходим автомобил;
4.3.11. Да разполага при изпълнението на контрола с подходящ за нуждите на контрола
мобилен електро-агрегат;
4.3.12. Да започне контрола и да предоставя резултатите от него в сроковете
предвидени в договора;
4.3.13. Да има валидна Застраховка “Гражданска отговорност” за своята дейност по
безразрушителен контрол. В случай на изтичане на срока на застраховката по
представената Застрахователна полица, преди изтичане на срока на договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи подновена такава със срок на валидност, покриващ
срока на договора;
4.3.14. Да поддържа валидна акредитация като орган за контрол за целия срок на
договора. При подновяване срока на валидност на сертификата за акредитация на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да представи копие от подновения на Възложителя в 3 (три)
дневен срок от издаването му заедно със заповедта за акредитация с обхват, покриващ
Методите на контрол от предмета на договора. В случай на временно спиране или
ограничаване на акредитацията, да представи своевременно копие от Решението на
акредитиращия орган;
4.3.15. При необходимост от сформиране на екип за изпълнението на контрола,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да ангажира минималния възможен брой специалисти с цел
оптимизиране на разходите. При необходимост и след заявка от Възложителя да
сформирана екип/и с по-голям брой специалисти;
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4.3.16. В случай че по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ почистването на местата за контрол
от изолация, продукти на корозия и други замърсявания, не е достатъчно за нуждите на
контрола, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да почисти
допълнително повърхността, като цената за дейността се заплаща по единична цена,
съгласно Приложение № 3;
4.3.17. При поискване от страна на Възложителя, да предостави в писмен вид подробна
информация относно извършения контрол и резултатите от него: радиограми от
извършения радиографичен контрол и процедурата за контрол по посочените методи, в
съответствие с утвърдената система за управление на качеството;
4.3.18. Да представи Процедурите за контрол по методите за контрол, предмет на
договора;
4.3.19. При необходимост, по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да извършва електроискров
контрол за плътност на изолационно покритие на тръбопроводи;
4.3.20. Да подпише с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Споразумение, съгласно чл.18 от ЗЗБУТ, за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, взаимно информиране за
рисковете при работа и координиране на дейностите си за предпазване на работещите
от тези рискове;
4.3.21. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд на своите служители, като
им осигурява и лични предпазни средства и работно облекло;
4.3.22. За осигуряване на достъп до стратегически обект по смисъла на постановление
№3 на МС от 10.01.2013г., в 7 (седем) дневен срок от датата на подписване на договора
да представи на Възложителя списък на служителите (трите имена, ЕГН/личен номер на
чужденеца, рождена дата и адрес на лицето) и да приложи актуални копия на следните
документи: свидетелство за съдимост, удостоверителен документ за липса на психични
заболявания, документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни
производства за престъпления от общ характер и попълнен Въпросник за издаване на
разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обекти или в зони,
свързани с изпълнение на стратегическа дейност за всяко от лицата за получаване на
разрешение за достъп на лицата. Списъкът ще бъде предоставен на Държавна агенция
“Национална сигурност” (ДАНС). В случай че в този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предостави
изискуемите документи по тази точка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора;
4.3.23. В случай на отказ за достъп от ДАНС за конкретен специалист/и на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до местата по т.2.4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3-дневен срок от датата,
на която е уведомен писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отказа, да предложи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение специалист/и с еквивалентна правоспособност, като
представи и необходимите доказателства за това. След получаване на писмено
одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3-дневен срок да представи
документите по предходната точка;
4.3.24. При отказ за предоставяне на достъп от Държавна агенция национална сигурност
(ДАНС), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора;
4.3.25. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП, да
възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения ( ако е
приложимо);
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4.3.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 15 (петнадесет) дни от сключване на
настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение
или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11
ЗОП. (ако е приложимо).
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.4.1. Да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
4.4.2. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с
това да пречи на изпълнението;
4.4.3. Да допуска специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само след получаване на Разрешение за
достъп от ДАНС.
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
4.5.1. Да приеме изпълнението на всеки контрол, когато отговаря на договореното, по
реда и при условията на този Договор;
4.5.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
4.5.3. Да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима
за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4.5.4. Да пази поверителна Конфиденциалната
уговореното в т. 8.3 от Договора;

информация,

в

съответствие

с

4.5.5. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
4.5.6. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до площадки и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
след преминаване на инструктаж на неговите изпълнители;
4.5.7. Да извърши разкриване и почистване на местата за контрол от изолация, продукти
на корозия и други замърсявания;
4.5.8. Да осигури на своя територия нормални условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.5.9. Да сключи с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Споразумение, съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ, за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, взаимно информиране за
рисковете при работа и координиране на дейностите си за предпазване на работещите от
тези рискове преди започване на предоставянето на услугите.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпратена по еmail или
чрез факс за започване изпълнението на услугата, а при възникнала аварийна ситуация
заявява извършването на контрола на дежурен телефон на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8

ПРОЕКТ

5.2. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки заявен контрол се документира с
протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от
Страните („Приемо-предавателен протокол“), в който се посочва и предаването на
документите по т. 2.3.3.
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
5.3.1. Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
5.3.2. Да поиска преработване и/или допълване на Сертификат/и, Доклад/и, Протокол с
резултати от извършен контрол в определен от него срок, като в такъв случай
преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на
изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може
да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде
подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5.3.3. Да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в
случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат
отстранени в рамките на сроковете за изпълнение по т.2.3 и/или резултатът от
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
6.1. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от Цената за
съответния контрол за всеки час забава след изтичане на сроковете по т. 2.3, но не
повече от 100% (сто на сто) от Стойността на съответния контрол.
6.2. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни
изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за
това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 100% (сто на сто) от Цената за
съответния контрол като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право и да прекрати договора.
6.3. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от Стойността по
т.3.1 от Договора.
6.4. Дължима по този Договор неустойка се превежда от неизправната на изправната
Страна в 5-дневен срок след получаване на писмена Покана за това.
6.5. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1.Този Договор се прекратява:
7.1.1. С изтичане на срока по т.2.2 от Договора или при достигане на максимално
допустимата стойност на Договора по т.3.1, в зависимост от това кое от двете събития
настъпи по-рано;
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7.1.2. При настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10
(десет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
7.1.3. При прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство,
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
7.1.4. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
7.2. Договорът може да бъде прекратен:
7.2.1. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
7.2.2. Когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок
за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
7.3.1. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
7.3.1.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 (пет)
дни, считано от Датата на писмено заявяване на съответния контрол;
7.3.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 2 (два) дни;
7.3.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение
на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение;
7.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано
от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на
спорове по този Договор.
7.5. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
7.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
7.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
7.5.2.1. Да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7.5.2.2. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички Сертификат/и, Доклад/и, Протокол с
резултати от извършен контрол, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата
на прекратяването; и
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7.5.2.3. Да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
7.6. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
8.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
8.1.1. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
8.1.1.1. Специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
8.1.1.2. Разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на
Договора.
Спазване на приложими норми
8.2. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са
длъжни да спазват (ако е приложимо) всички приложими нормативни актове, разпоредби,
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към
чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
8.3. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или
по
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и
ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.3.1. С изключение на случаите, посочени в т. 8.3.2. на тази клауза, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
8.3.2. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
8.3.2.1. Информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
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8.3.2.2. Информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
8.3.2.3. Предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 8.3.2.2 или 8.3.2.3 Страната, която следва да предостави
информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
8.3.3. Задълженията по т.8.3 се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения,
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези
задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
8.3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че при обработката на лични данни, предоставени по
силата на настоящият договор спазва разпоредбите на Регламент 2016/679, както и
дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изрични заповеди и инструкции за целите и начина на
обработка.
8.3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава без изричното съгласие на субектите на лични данни
да не продава или разпространява данните по начин, излизащ извън обхвата на целите
на този договор и неговото надлежно изпълнение, както и да предприема мерките,
гарантиращи превенция на злоупотреби с предоставените му лични данни.
8.3.6. В случай на неправомерен достъп и/или разпространение на личните данни,
обработвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
незабавно, но в срок не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаването на горните
обстоятелства, както и да предприеме всички възможни действия за ограничаване на
последствията от пробива в сигурността.
8.3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава освен при изпълнението на задълженията по този
договор, да не използва по никакъв начин в своя полза или в полза на трето лице, нито
да разкрива на трето лице предоставените лични данни, като третира същите като
поверителна информация, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да вземе всички
необходими мерки за защита поверителността на тази информация, по време на
действието на този договор.
8.3.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТгарантира, че е осигурил подходящи технически и организационни
мерки за защита на личните данни срещу тяхното случайно или неправомерно
унищожаване или случайно заличаване, изменение, неразрешено разпространяване или
достъп, както и че съответните мерки осигуряват нивото на защита, съответстващо на
риска при обработката, както и на естеството на подлежащите на защита лични данни.
Публични изявления
8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано
или забавено.
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8.5. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и
сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви
други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението
на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха
принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
8.5.1. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
8.5.1.1. Чрез промяна на съответния документ или материал; или
8.5.1.2. Чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент
със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
8.5.1.3. Като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице,
чиито права са нарушени.
8.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски
права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай че трети
лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и
понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
8.5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права
на трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
8.6. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Изменения
8.7. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
8.8. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
8.8.1. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие
по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за
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непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за
изпълнение на поетите с Договора задължения.
8.8.2. 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 / в срок до 14 (четиринадесет) дни от настъпване на
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата
сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и
очакваното времетраене на неизпълнението.
8.8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата
сила.
8.8.4. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
8.8.4.1. Която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
8.8.4.2. Която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила;
или
8.8.4.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
8.8.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
8.9. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без
това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните.
Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на
Договора като цяло
Уведомления
8.10. Всички уведомления между Страните, с изключение на случаите по т.2.3.2, във
връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или
чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
8.10.1. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
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Тел.: ………………………………………….
Дежурен телефон за аварийни ситуации:…………………….
Факс: …………………………………………
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Лице за контакт: ………………………………………….
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8.10.2. За дата на уведомлението се счита:
8.10.2.1. Датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
8.10.2.2. Датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
8.10.2.3. Датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
8.10.2.4. Датата на приемането – при изпращане по факс;
8.10.2.5. Датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
8.10.3. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена
на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 2 (два) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените
лица за контакт.
8.10.4. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до
3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Език
8.11. Този Договор се сключва на български език.
8.11.1. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети
и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
8.12. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Разрешаване на спорове
8.13. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора
или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между
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Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за
решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
8.14. Този Договор се състои от ……… страници и е изготвен и подписан в три
еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
8.15. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение №1 – Техническа спецификация;
Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката от Техническо предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение №3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение №4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;
Приложение №5 – Споразумение, съгласно чл.18 от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (ЗЗБУТ).

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“
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С П О Р А З У М Е Н И Е
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 18
ОТ ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Днес, ............. ......... г., в гр................., между страните:
- “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336,
СО-район „Люлин”, ж.к. “Люлин-2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478, представлявано
от Владимир Асенов Малинов - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост
РАБОТОДАТЕЛ 1, от една страна,
и

- “………………………” ………, със седалище и адрес на управление: ……………………..,
………………………………., вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с
ЕИК …………………, представлявано от ……………………….. - Управител, наричано по-долу за
краткост РАБОТОДАТЕЛ 2, от друга страна,
на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и
във връзка с изпълнението на Договор № ............. ......, сключен между
“Булгартрансгаз” ЕАД и “……………………………” ……….., с предмет “Извършване на

безразрушителен контрол” – Обособена позиция №……. с наименование ……………………………………… се сключи настоящото споразумение за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.

Съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите
на един участък при изпълнение на договор
№ .............. …….. с предмет

“Извършване на безразрушителен контрол” – Обособена позиция №….. с
наименование - …………………………………………, наричан по-долу за краткост
“Договора”.

ІІ. УЧАСТЪК
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За целите на настоящото Споразумение под участък се разбира територията на
участъците за извършване на безразрушителен контрол по трасето на преносни
газопроводи, съгласно т. 3 от Техническата спецификация.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ.
Всяка от страните е длъжна да:
3.1. определи своя персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на
договорените дейности и да изготви списък със същия;
3.2. определи отговорен ръководител за своя персонал;
3.3. информира другата страна по настоящото Споразумение за съществуващите
опасности при изпълнението на договора;
3.4. незабавно да информира другата страна за възникнали непредвидени опасности;
3.5. сътрудничи при разследването на причините за обстоятелствата, посочени в
т. 3.30;
3.6. да спазва изискванията на нормативната уредба при изпълнение на всички видове
дейности по предмета на договора, а именно:
Стр. 1 от 4

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №7 от 1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното
оборудване;
- Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършването на строителни и монтажни дейности;
- Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V;
- Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г.за правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа;
- и др. нормативни актове, отнасящи се към предмета на това споразумение и Договора.
3.7. Двете страни са длъжни съвместно да разработят, утвърдят и при необходимост да
актуализират инструкции по безопасност и здраве в съответствие с конкретните условия
на работа и съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи.
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Освен в случаите на противоречие с условията на Договора, задълженията на страните
по настоящото споразумение са следните:
Работодател 2 е длъжен да:
3.8. проведе и документира по установения нормативен ред инструктаж на своя
персонал по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
пожарна безопасност;
3.9. осигури годно специално защитно работно облекло и лични предпазни средства
(ЛПС) за своя ангажиран по извършването на договорните дейности персонал,
съобразно спецификата на работата и съществуващите опасности, както и необходимите
предпазни средства за трети лица, допуснати от него в участъците по изпълнение
предмета на поръчката;
3.10. предоставя за работа в участъците по изпълнение предмета на поръчката само
обезопасени и изправни машини, оборудване, екипировка, инструменти, пособия,
материали, измервателни прибори и др., необходими за извършваните дейности и
съобразно средата, в която се използват;
3.11. поддържа в безопасно състояние предоставеното от него работно оборудване,
както и средствата за колективна защита;
3.12. поддържа в изправност предоставените от него за работа съоръжения с повишена
опасност и да води необходимата документация за тях, като не допуска работа със
съоръжения с повишена опасност, ако същите не са преминали нормативно изискваните
технически прегледи, както и ако не са със заключение за годност и безопасност,
записано в ревизионните книги от надзорните лица;
3.13. изключи напрежението и обезопаси електрическите табла, инсталации,
тоководещи части, временни електрически уредби и др. преди допускане до работа с
тях;
3.14. извършва проверка и измервания за отсъствие на вредности (взривоопасни
концентрации, заземяване и др.) преди и по време на работа;
3.15. осигури достатъчно количество средства за:
- оказване на първа долекарска медицинска помощ и самопомощ за своя персонал;
- първоначално гасене на пожари;
3.16. осигури на ангажирания персонал необходимите санитарно-битови помещения;
3.17. да следи и да не допуска в участъците за изпълнение предмета на поръчката
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лица, които са:
- без съответната правоспособност и знания;
- непреминали необходимия и задължителен инструктаж;
- неползващи ЛПС;
- неангажирани с извършване на договорените дейности;
- употребили алкохол или други упойващи вещества, както и тези с влошено
здравословно състояние;
3.18. обезпечи обозначаване на участъците по изпълнение предмета на поръчката
(ограждения, знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и др.).
Работодател 1 трябва да:
3.19. проведе и документира по установения нормативен ред инструктаж на своя
персонал по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
пожарна безопасност;
3.20. осигури годно специално защитно работно облекло и лични предпазни средства
(ЛПС) за своя ангажиран по извършването на договорните дейности персонал съобразно
спецификата на работата и съществуващите опасности, както и необходимите
предпазни средства за трети лица, допуснати в участъците по изпълнение предмета на
поръчката;
3.21. предоставя за работа в участъците по изпълнение предмета на поръчката само
обезопасени и изправни машини, оборудване, екипировка, инструменти, пособия,
материали, измервателни прибори и др., необходими за извършваните дейности и
съобразно средата, в която се използват.
3.22. поддържа в безопасно състояние предоставеното от него работно оборудване,
както и средствата за колективна защита;
3.23. поддържа в изправност предоставените от него за работа съоръжения с повишена
опасност и да води необходимата документация за тях, като не допуска работа със
съоръженията с повишена опасност, ако същите не са преминали нормативно
изискваните технически прегледи, както и ако не са със заключение за годност и
безопасност, записано в ревизионните книги от надзорните лица;
3.24. осигури достатъчно количество средства за:
- оказване на първа долекарска медицинска помощ и самопомощ за своя персонал;
- първоначално гасене на пожари;
3.25. да следи и да не допуска в участъците по изпълнение предмета на поръчката
лица, които са:
- без съответната правоспособност и знания;
- непреминали необходимия и задължителен инструктаж;
- неползващи ЛПС;
- неангажирани с извършване на договорените дейности;
- употребили алкохол или други упойващи вещества, както и тези с влошено
здравословно състояние.
Определените ръководители по т.3.2 са длъжни да:
3.26. ръководят работата на собствения персонал в участъците по изпълнение предмета
на поръчката;
3.27. осъществяват координация между страните за предпазване от опасности и
рискове по време на работа (включително при транспорт на материали, екипировка,
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пособия и др., товаро-разтоварни дейности, изкопни работи, разполагане на тежка
механизация, обособяване на временни депа и т.н.- изброяват се);

3.28. предприема действия за решаване на организационни, технически и други
проблеми при съвместното ползване на участъците по изпълнение предмета на
поръчката;
3.29. при констатирани пропуски и нарушения на изискванията за безопасност да
разпоредят спиране на работа до отстраняване на причините;
3.30. при инцидент или злополука, както и при създаване на условия, застрашаващи
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живота и здравето на лицата в участъците по изпълнение предмета на поръчката:
- незабавно разпореждат спиране на работата и извеждат собствения застрашен
персонал;
- при необходимост уведомяват звената на Единната спасителна система и предприемат
мерки за ограничаване или ликвидиране на аварията и оказване на първа помощ на
пострадалите;
- информират за ситуацията ръководния персонал на всяка от страните.
ІV. ОТГОВОРНОСТИ
4.1. Всяка от страните е индивидуално отговорна за всички последици, предизвикани от
инцидент, в резултат на нейно виновно действие или бездействие, с което са нарушени
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, както към работещите в
участъците по изпълнение предмета на поръчката, така и към лица, организации,
техника и имущество, нямащи отношение към работата на обекта.
4.2. Всяка от страните носи имуществена отговорност за причинени вреди от свои
виновни действия или бездействия.
4.3. В случай на увреждане по вина на една от страните на съществуващи съоръжения
и комуникации, разходите по тяхното възстановяването са за нейна сметка.
V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ
Споразумението влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е в сила
до изпълнението задълженията по Договора или до неговото прекратяване.
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VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
6.1. Всички неуредени въпроси относно сключването, изпълнението и прекратяването
на настоящото споразумение се решават чрез преговори между страните, а при не
постигане на съгласие - по съдебен ред, според разпоредбите на действащото
законодателство.
6.2. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка със споразумението
се извършват устно или в писмена форма /факс, препоръчана поща с обратна разписка,
куриерска служба/. В случаите на устно уведомяване, страните са задължени след това
да представят същото в писмена форма.
6.3. Настоящото споразумение е изготвено в 2 (два) еднообразни екземпляра - по 1
(един) за всяка една от страните.
6.4. Ако някой подизпълнител не е страна по настоящото Споразумението поради покъсното си участие в изпълнението на Договора, същият сключва допълнение (анекс)
към споразумението със страните по него.

За „Булгартрансгаз“ ЕАД:

За “……………………” …….:

………………………….

……………………..
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Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП)
Част I: Информация за процедурата за възлагане
на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя
Информация за публикацията

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в

Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие
в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще

бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен
чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. Препратка към
публикуваното обявление в Официален вестник на Европейския съюз:
Получен номер на обявлението
889981

Номер на обявлението в ОВ S:
-

OJS URL

Публикация в РОП
-

Когато не се публикува покана за участие в състезателна процедура в

Официален вестник на Европейския съюз или ако не е длъжен да публикува
там, възлагащият орган или възложителят трябва да посочи информацията,
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да

бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на
национално равнище)

Идентифициране на възложителя
Официално наименование:

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД, изпълнителен директор
Държава:
България

Информация относно процедурата за възлагане на обществена
поръчка
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Вид процедура
Не е посочено

Наименование:

Извършване на безразрушителен контрол
Кратко описание:

Предмет на поръчката е извършване по заявка на Възложителя на

безразрушителен контрол на основен метал и заварени съединения

на съоръжения и обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД от орган за контрол,
акредитиран в областта на безразрушителния контрол с обхват
и параметри, удовлетворяващи изискванията на Възложителя,

посочени в техническата спецификация. Поръчката е разпределена

на четири обособени позиции: Обособена позиция №1: Извършване на
безразрушителен контрол за Североизточен експлоатационен район

„Вълчи Дол“; Обособена позиция №2: Извършване на безразрушителен

контрол за Югоизточен експлоатационен район „Стара Загора“; Обособена
позиция №3: Извършване на безразрушителен контрол за Северозападен
експлоатационен район „Ботевград“, ПГХ „Чирен“ и Ремонтна база

„Ботевград“; Обособена позиция №4: Извършване на безразрушителен
контрол за Югозападен експлоатационен район „Ихтиман“.

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или
възложителя (ако е приложимо):
180-116

Част II: Информация за икономическия оператор
A: Информация за икономическия оператор
Име:
-

Улица и номер:
-

Пощенски код:
-

Град:
-

Държава:
---

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
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-

Ел. поща:
-

Телефон:
-

Лице или лица за контакт:
-

Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:
-

Ако не е приложимо, посочете друг национален идентификационен
номер, ако се изисква и е приложимо.
-

Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли
е?

❍ Да
❍ Не

Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор
защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще
осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за
създаване на защитени работни места?
❍ Да
❍ Не

Какъв е съответният процент работници с увреждания или в
неравностойно положение?
-

Ако се изисква, посочете по-специално към коя категория или

категории работници с увреждания или в неравностойно положение
спадат въпросните служители.
-

Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е
регистриран в официален списък на одобрени икономически

оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно

национална квалификационна система или система за предварително
класиране)?
❍ Да
❍ Не
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• Отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, в раздел
Б и когато е приложимо — в раздел В от тази част; попълнете част V,

когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част
VI.

а) Посочете наименованието на списъка или сертификата и

съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е
приложимо:
-

б) Ако удостоверението за регистрация или сертифициране е налично
в електронен формат, посочете:
-

в) Посочете препратки към документите, от които става ясно на какво
се основава регистрацията или сертифицирането, и ако е приложимо
— класификацията в официалния списък:
-

г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички
задължителни критерии за подбор?
❍ Да
❍ Не

• Попълнете също така липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В
или Г според случая САМО ако това се изисква в съответното обявление
или в документацията за обществената поръчка

д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение

за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база
данни в съответната държава членка?
❍ Да
❍ Не

Ако съответната документация е достъпна в електронен формат,
посочете:
-

Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на
обществена поръчка заедно с други икономически оператори?
❍ Да
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❍ Не
• Уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.

а) Посочете ролята на икономическия оператор в групата

(ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
-

б) Посочете другите икономически оператори, които участват заедно
в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
-

в) Когато е приложимо, посочете името на участващата група:
-

Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или

позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи
оферта:
-

Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1
• Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата,

упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Собствено име
-

Фамилно име
-

Дата на раждане
-

Място на раждане
-

Улица и номер:
-

Пощенски код:
-
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Град:
-

Държава:
---

Ел. поща:
-

Телефон:
-

Длъжност/Действащ в качеството си на:
-

Ако е необходимо, посочете подробна информация за
представителството (форми, обхват, цел...):
-

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други

субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и

критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?
❍ Да
❍ Не

• Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията,
изисквана в раздели А и Б от настоящата част и в част III.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите
лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на

икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола
на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези,

които икономическият оператор може да използва за извършване на
строителството.

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните
субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет,
който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият
оператор няма да използва
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• (Разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от
възлагащия орган или възложителя.)

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети
страни изпълнението на част от поръчката?
❍ Да
❍ Не

Ако да и доколкото е известно, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:
-

• Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази
информация в допълнение към информацията съгласно част I,

предоставете информацията, изисквана съгласно раздели А и Б

от настоящата част и част ІІІ, за всеки подизпълнител/за всяка от
съответните категории подизпълнители.

Част III: Основания за изключване
А: Основания, свързани с наказателни присъди

В член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:

Участие в престъпна организация

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в

член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.

относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр.
42).

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
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-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Корупция

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно

която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен

в присъдата? Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с

корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности
или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ
С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение

2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията
в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за
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изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното

законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия
оператор.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Измама

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
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измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно

която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в

присъдата? По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите
интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
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или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в

членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно
борба с тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за

изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или
опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото
рамково решение.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-
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Издаден(о) от
-

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член
1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26

октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система
за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309,
25.11.2005 г., стр. 15).
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
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URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Детски труд и други форми на трафик на хора

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за

участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в

член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от

5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/
ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-
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Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски

В член 57, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:
Плащане на данъци

Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със
задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в която
е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от държавата на установяване?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Съответна държава или държава членка
---

Размер на съответната сума
-

---

Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства,
различни от съдебно или административно решение?
❍ Да
❍ Не

Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение
или с административен акт, решението или актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
❍ Да
❍ Не
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Посочете датата на присъдата или решението/акта.
-

В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в
присъдата:
-

Опишете използваните средства.
-

Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати
или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или

социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Плащане на социалноосигурителни вноски

Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със

задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в

страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия
орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Съответна държава или държава членка
---

Размер на съответната сума
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-

---

Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства,
различни от съдебно или административно решение?
❍ Да
❍ Не

Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение
или с административен акт, решението или актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
❍ Да
❍ Не

Посочете датата на присъдата или решението/акта.
-

В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в
присъдата:
-

Опишете използваните средства.
-

Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати
или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или

социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-
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В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси
или професионално нарушение

В член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:

Нарушение на задължения в областта на екологичното право
Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,

задълженията си в областта на екологичното право? Както е посочено за
целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за

обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Нарушение на задължения в областта на социалното право

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,

задълженията си в областта на социалното право? Както е посочено за

целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за

обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не
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Моля, опишете подробно
-

Нарушение на задължения в областта на трудовото право

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,

задълженията си в областта на трудовото право? Както е посочено за

целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното законодателство, в обявлението или в документацията за

обществената поръчка, или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС.
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Несъстоятелност

Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
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❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Производство по несъстоятелност

Икономическият оператор предмет ли е на производство по
несъстоятелност или ликвидация?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Споразумение с кредиторите

Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?
Отговор:
❍ Да
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❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство

Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност
ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
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-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Управляване на активите от ликвидатор

Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или
от съда?

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
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-

Прекратена стопанска дейност

Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за
възлагане на обществена поръчка

Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси

съгласно посоченото в националното законодателство, в обявлението или
в документацията за обществената поръчка, свързан с участието му в
процедурата за възлагане на обществената поръчка?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-
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Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за
възлагане на обществена поръчка

Икономическият оператор или свързано с него предприятие предоставяли

ли са консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя, или

участвали ли са по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане
на обществена поръчка?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне
на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата

Икономическият оператор извършил ли е някое от следните действия:
а) Виновен е за подаване на неверни данни при предоставянето на

информацията, необходима за удостоверяване на липсата на основания за
изключване или на изпълнението на критериите за подбор,
б) Укрил е такава информация,

в) Не е могъл без забавяне да предостави съответните документи,
изисквани от възлагащия оран или възложителя, и

г) Опитал се е да упражни непозволено влияние върху процеса на

вземане на решения от възлагащия оран или възложителя, да получи

поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства
в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави
поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже

съществено влияние върху решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Г: Специфични национални основания за изключване

Прилагат ли се специфични национални основания за изключване,
които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?

Специфични национални основания за изключване
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Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в

националното законодателство на държавата членка на възлагащия орган
или възложителя. Прилагат ли се специфични национални основания за
изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Част IV: Критерии за подбор
А: Годност

В член 58, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:

За поръчки за услуги: необходимо е специално разрешение

Необходимо ли е специално разрешение, за да може икономическият

оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-
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Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

За поръчки за услуги: необходимо е членство в определена
организация

Необходимо ли е специално членство в определена организация, за да може
икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на
установяване?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

В: Технически и професионални способности

В член 58, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:

Образователна и професионална квалификация
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Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният

му състав (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението или
в документацията за обществената поръчка) притежават следната
образователна и професионална квалификация:
Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Възлагане на подизпълнители в процентно изражение

Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на

подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение)
от поръчката. Ако икономическият оператор е решил да възложи на
подизпълнители изпълнението на част от договора и ще използва

капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, попълнете
отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.
Опишете по-конкретно:
-

Край
Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор декларира, че:

Изпълнява обективните и недискриминационни критерии или

правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят
на кандидатите по следния начин:

В случай че се изискват определени сертификати или други

документални доказателства, посочете за всеки от тях дали

икономическият оператор разполага с изискваните документи:
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Ако някои от тези сертификати или документални доказателства са на
разположение в електронен формат, посочете за всеки от тях:
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Част VI: Заключителни положения

Икономическият оператор декларира, че информацията, посочена в части
II — V по-горе, е вярна и точна и че е представена с ясното разбиране на
последствията при представяне на неверни данни.

Икономическият оператор официално декларира, че е в състояние при
поискване и без забава да представи указаните сертификати и други
документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи

придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната

национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна
безплатно (при условие че икономическият оператор е предоставил

необходимата информация (уеб адрес, орган или организация, издали

документа, точна информация за документа), за да може възлагащият

орган или възложителят да направят това. Когато има такова изискване,
информацията трябва да бъде придружена със съответното съгласие за
достъп до документите), или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно (в зависимост от

изпълнението на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива
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2014/24/ЕС на национално равнище), възлагащият орган или
възложителят вече притежава съответната документация.

Икономическият оператор дава своето официално съгласие възлагащият
орган или възложителят, посочен в Част I, да получи достъп до

документите, подкрепящи информацията, предоставена в Част III и Част

IV от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки, за
целите на обществената поръчка, посочена в Част I.

Дата, място и — когато се изисква или е необходимо — подпис(и):
Дата
-

Място
-

Подпис
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Списък
по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена
на .................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец,

обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице),
представляващ ………………………. (посочва се участник юридическо лице, едноличен
търговец, обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма,
физическо лице) участник в процедура на публично състезание по ЗОП за възлагане на

обществена поръчка с наименование: ………………………………………………………………………,
реф. номер .................., декларирам следният списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от
ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП:
1. Правно-организационната форма, под която осъществяваме дейността си е, както
следва: ………………………………………… (посочва се за участника и участниците в
обединение)
1.1. Правно-организационната форма, под която подизпълнителите …………………….
(изброяват се съответните подизпълнители) осъществяват дейността си е, както следва:
…………………………………………
1.2. Правно-организационната форма, под която третите лица …………………….
(изброяват се съответните трети лица) осъществяват дейността си е, както следва:
…………………………………………
1.3. Начин на представителство:
 …………………….
 …………………….

Посочва се начина на представителство, съгласно актуално състояние на участника/
учредителен акт/ устав и др. Информацията се представя за участник, участник в
обединение, трето лице, подизпълнител, като текста се копира толкова пъти, колкото е
необходимо
2. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП:
2.1. Лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и
чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП):
 …………………..
 …………………..

Изрично се посочва, дали съответното лице може да представлява участника
самостоятелно или заедно с друго лице
Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо
2.2. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника
(съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП):
 …………………
 ………………..

Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
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2.2.1. Лицата, които управляват и контролират участника, съгласно законодателството
на държавата в която са установени (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 9 от ППЗОП):
 …………………
 ………………..
(попълва се само от чуждестранни участници)

Информацията се представя в останалите случаи извън хипотезите на чл. 40, ал. 2, т1-8 от ППЗОП включително за чуждестранните лица и се отнася за участник, участник
в обединение, трето лице, подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото
е необходимо.
2.3. Прокуристи:
 ……………….
 ……………….

В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се
посочва само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на
Република България.
Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
Лицата по т. 2.1, 2.2 и 2.3 са посочените в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП
2.4. Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на
решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен
на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи и/или които имат правомощия да упражняват контрол при вземане
на решения от органите на управление:
 ……………………
 ……………………

Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правноорганизационна

форма

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

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

Дата ………………………

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

Дата ………………………

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

Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ О4
Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма, в случай че има такава.
Предложение за изпълнение на поръчката
Наименование на
поръчката:
Референтен номер:
По обособена
позиция:

„Извършване на безразрушителен контрол“
180-116
……………………………………………………..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обособена позиция
……………………………и декларираме, че ще изпълним предмета й в пълно съответствие с
изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за участие, в т.ч.
техническата спецификация и приложението към нея.
1. Ще изпълним от предмета на поръчката следното:
1.1. По Заявка на Възложителя Ще извършим безразрушителен контрол на основен
метал и заварени съединения на съоръжения и обекти на „Булгартрансгаз” ЕАД, в обхват
и по методите, посочени в т.2 от Техническата спецификация.
1.2. Заяваме, че можем да извършваме и електроискров контрол за плътност на
изолационно покритие на тръбопроводи.
1.3. При поискване от страна на Възложителя, ще предоставяме в писмен вид подробна
информация относно извършения контрол и резултатите от него: радиограми от
извършения радиографичен контрол и процедурата за контрол по посочените методи, в
съответствие с утвърдената система за управление на качеството.
1.4. Ще предоставим официалните документи с резултатите от извършения контрол
(Доклад и Сертификат от контрола) в срок до 24 (двадесет и четири) часа от
извършването на контрола, като при контрол на заваръчни съединения по т.3, както и
при заявка от страна на Възложителя за извършване на контрол, свързан с изпълняван
в кратък времеви прозорец ремонт, резултатите ще докладваме в срок до 12 часа от
извършването на контрола.
1.5. Районите, за които ще извършваме контрола по горепосочената обособена позиция
са, както следва:
……………………………………..
/Участникът описва районите съгласно т.3 от Техническата спецификация и съобразно
позицията, за която участва/.
1.6. Разполагаме с подходящ за нуждите на контрола мобилен електро-агрегат.
1.7. Ще извършваме мобилизацията на нашите специалисти и необходимото ни
оборудване за извършване на контрола до местата за контрол в рамките на района или
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районите на обекта/ите на Възложителя по т.1.5 със собствен транспорт, при
необходимост високо проходим автомобил.
1.8. Заявяваме, че при писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще извършим
безразрушителен контрол на основен метал и заверени съединения в друг район на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по единични цени, съгласно Ценовото предложение, без да се
надвишава стойността за съответната обособена позиция. В този случай се допуска
завишаване с до 50% на цената за мобилизация за покриване на допълнителните
транспортни разходи. Същото ще се доказва с представяне на протокол относно
допълнително направените разходи, изготвен от нас и утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Ще започнем извършването на контрола в срок до ......... часа (не повече от 48
/четиридесет и осем/ часа) след уведомяването ни от Възложителя.
3. В случай на възникнала аварийна ситуация, ще започнем извършването на контрола
в срок до ........... (не повече от 24 /двадесет и четири/часа) след уведомяването ни от
Възложителя.
Приложения:
1………………..
2………………..
(Описват се всички документи, в случай че се прилагат такива.)
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правноорганизационна

форма

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

*

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от ........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на ........................

(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД,
участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице), представляващ
…………………………………. (посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец,
обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице)
участник в процедура на публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена
поръчка с наименование: ............................, реф. номер ..............., обособена позиция №
...........

Декларирам, че приемам клаузите в приложения към документацията за участие проект
на договор.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правноорганизационна

форма

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

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

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

ОБРАЗЕЦ О6
ДЕКЛАРАЦИЯ

*

за срока на валидност на офертата
Долуподписаният/ната .............. с лична карта № .................., издадена на
............. от
................., с ЕГН ..................., в качеството ми на ....................

(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД,
участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице), представляващ
……………… (посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по
ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице) участник в
процедура на публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
наименование: ................, реф. номер ............, обособена позиция № .......

Декларирам, че срокът на валидност на офертата е ….............. (не по-малко от 4) месеца
от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

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

ОБРАЗЕЦ О7
Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
Наименование на поръчката: …………………………….
Референтен номер: ……………
Документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП и списък на всички задължени лица по смисъла на
чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от ЗОП:
1. ………………………
2. ……………………..
3. ……………………..
Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:
1. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

Изброяват се документите, съдържащи се в офертата, като за всеки от документите се
посочва вид и количество на документите (оригинал или заверено копие и общ брой
страници), както и пореден номер на страницата в офертата.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се описват
документите, които се представят за всяка от позициите поотделно комплектувани по чл.
39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - технически предложения и отделни пликове с „Предлагани ценови
параметри“, съдържащи ценови предложения с посочване на обособената позиция, за
която се отнасят.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

Подпис/и ………………………………….
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Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

ОБРАЗЕЦ O8

Наименование на участника:

Посочва се:
 фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
 когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма, в случай че има такава
Ценово предложение
Наименование
на поръчката:
референтен номер:
Обособена позиция №…

„Извършване на безразрушителен контрол“
180-116
……………………………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение:
Цена и условия на формирането й.
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, съгласно
таблица № 1 (попълва се от участника) към настоящото предложение, при следните
условия:
 Предложените цени са определени
документацията за участие в процедурата.

при

пълно

съответствие

с

условията

от

 Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
 При несъответствие между предложените единични цени, изписани цифром и словом, за
валидни се приемат, посочените словом, като същите се оповестяват от комисията за
провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. В случай че бъде
открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичните цени,
изписани цифром в съответствие с единичните цени, изписана словом, в определен от
комисията срок.
Таблица №1
№

1.
2.
3.
4.
5.

Показател
(услуга)

Количества

Ед. цена, в лева без
ДДС /посочва се
цифром и словом/

Цена за радиографичен контрол
≤ 8 mm
за 1 линеен метър
≤14 mm
за 1 линеен метър
над 14 mm
за 1 линеен метър
до Ø90 mm с две експонации
≤ 8 mm дебелина на тръбата
до Ø90 mm с две експонации
над 8 mm дебелина на тръбата
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Цена за ултразвуков контрол
На заварени съединения
На основен метал / контрол за
разслой
Дебелина на стена
Цена за магнитно-прахов
контрол
Цена за контрол с проникващи
течности
Цена за визуален контрол
Цена за електроискров контрол
за плътност на изолационно
покритие
Цена за мобилизация/
демобилизация на техника и
персонал за извършване на
заявен контрол за работни дни
Цена за мобилизация/
демобилизация на техника и
персонал за извършване на
заявен контрол за празнични и
почивни дни
Цена за престой на един
специалист на час*
Цена за почистване на
повърхността на обекта за
контрол за нуждите на
контрола, при недобро
почистване от страна на
Възложителя.

за 1 линеен метър
за м2
за 1 точка
за 1 линеен метър
за м2
за 1 линеен метър
за м2
за 1 линеен метър
за м2
за м2

за 1 брой

за 1 брой

за 1 час

за м2

* Посочената цена за престой на един специалист по безразрушителен контрол на час е за
престой на персонала на Изпълнителя за времето необходимо за подготовка и предаване на
обекта за контрол от страна на Възложителя.

(При публичното оповестяване, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на предлаганата обща цена
за изпълнение на предмета на поръчката от комисията за провеждане на процедурата се
оповестява предлаганите единични цени, изписани словом)
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………
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Ценовото предложение се подписва от представляващия/ ите участник (юридическо лице,
едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по
ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

Този документ задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката.
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