ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Наименование на поръчката: Преоборудване на горивната система с нискоемисионни
горивни камери и модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на
газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304
Референтен номер: 190-054
СЪДЪРЖАНИЕ
Част

Наименование

1. Указания за подготовка на оферта и приложение към тях.
2. Методика за комплексна оценка на офертата.
3. Проект на договор и приложения към него.
4. Техническа спецификация и приложения към нея.
Образци за участие в процедурата
- Образец на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки
(еЕЕДОП) в ХML и PDF формат.
O1 Предложение за изпълнение на поръчката (Образец О1).
O2 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 (Образец О2).
O3 Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП (Образец О3).
O4 Ценово предложение (Образец О4).
O5 Банкова гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка (Образец
О5).
О6 Банкова гаранция за авансово плащане (Образец О6)
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Наименование на поръчката:
Преоборудване на горивната система с нискоемисионни горивни камери и модернизация на
системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304
Референтен номер: 190-054
1. Офертата се изготвя и представя на български език при спазване на законовите
изисквания, както и на условията и изискванията на документацията за участие в
процедурата.
2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
2.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
2.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
2.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
3. 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, а когато е приложимо – и обособените позиции, за
които се подават документите.
3.1. Опаковката включва:
3.1.1. документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП):
 електронен Eдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя;

в

 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
 документът 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).
3.1.2. документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
Оферта, която включва:
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 техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя;
б) 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;
в) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от
предмета на поръчката.


опис на представените документи.

3.1.3. отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
4. Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се
подават по електронен път.
5. Когато участникът в процедурата представя документи на чужд език, същите се
представят и в превод на български език.
6. 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.
7. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците, с изключение на образеца на банкова гаранция. Ако
документ не е представен по представените образци, възложителят има право да отстрани
участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с условията на
документацията за участие.
Относно образеца на банкова гаранция, задължителни са само условията описани в нея,
като в случай на представена банкова гаранция, чиито условия се различават с тези от
предоставения образец, се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.
8. С подаване на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на
възложителя, в т.ч. и с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на
договор.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
Опаковката съдържа:
9. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както следва:
9.1. електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за
участника в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя.
9.1.1. еЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице, когато участникът е обединение. При необходимост от
деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за
обединението – участник, съгласно посочените по-долу указания.
9.1.2. еЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител и трето лице - когато е приложимо.
9.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.
9.1.4. Документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
9.1.5. Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения - когато е приложимо.
9.1.6. Документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси - когато е приложимо.
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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 съгласно регистъра, в който е
вписан участникът ако има такъв или документите удостоверяващи правосубектността му.
Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за
физическите лица, които го представляват, съгласно регистъра в който е вписано
юридическото лице ако има такъв или документите удостоверяващи правосубектността му.
В случаите по горните две изречения, когато участникът или юридическо лице в състава на
негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това
физическо лице.
Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях ням а
различие по отнош ение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55,
ал. 1, т. 5 от ЗОП, еЕЕДОП м ож е да се подпиш е сам о от едно от тези лица, в
случай че подписващ ият разполага с инф орм ация за достоверността на
декларираните обстоятелства по отнош ение на останалите задъ лж ени лица. В
горната х ипотеза, в Раздел II, буква Б: „Инф орм ация за представителите на
иконом ическия оператор“ от еЕЕДОП, деклараторът посочва личните си данни и
попъ лва поле „Длъ ж ност/ Действащ в качеството си на“, като посочва
длъ ж ността си, както и че действа в качеството си на лице, което разполага с
достоверна инф орм ация за съ ответните задъ лж ени лица, за които декларира
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 и посочва лицата, за
които декларира данни.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП
се попълва в отделен еЕЕДОП, подписан от съответното лице.
В еЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1,
т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го
подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
При необх одим ост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свъ рзани с критериите за подбор,
относим и къ м обединение, което не е ю ридическо лице, представляващ ият
обединението подава еЕЕДОП за тези обстоятелства. еЕЕДОП за участника –
обединение задъ лж ително се подава в оф ертата както в горната хипотеза, така
и в случай че същ ият щ е използва подизпъ лнител, във връ зка с изискванията на
чл.66, ал.1 от ЗОП.
Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което
представлява участника по пълномощие, в eЕЕДОП се посочва информация относно
обхвата на представителната му власт.
За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или
процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл.
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).

трети лица в
5, ал. 1, т. 3 от
регистрирани в
лица и техните

При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за участник,
участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са
налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, както и при приложено изключение по
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС въз основа на неверни данни, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3,

Стр. 4

буква „а“ от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, 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 (ЗПКОНПИ).
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 еЕЕДОП. Възложителят не изисква представяне на
документите по т. 9.2. от настоящите указания в офертата за участие в
процедурата. 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 след
отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез
които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, 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, в определен от комисията срок.

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 еЕЕДОП, който съдържа информацията за съответствие с
критериите за подбор.
* Освен посоченото в настоящия документ, подробни указания за попълване на
еЕЕДОП относно обстоятелствата свързани с личното състояние на участниците
се съдържат в документ „Допълнителни указания за попълване на еЕЕДОП“,
Приложение № 1 към настоящите указания.
** Съ гласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.) и М етодическо

указание на АОП от 02.03.2018 г. задъ лж ително следва ЕЕДОП да се представя в
електронен вид. 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
Участникът
зарежда
в
информационната
система
за
eЕЕДОП
–
(https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg) изготвения от възложителя XML файл,
попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което еЕЕДОП следва да се
подпише с квалифициран електронен подпис от съответните задължени лица.
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
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документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В тази връзка,
подписаният с електронен подпис ЕЕДОП, следва да бъде в PDF формат.
Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по
електронен път с останалата документация за обществената поръчка на профила на
купувача.
Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП) файл, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП.
9.2. Критерии за подбор и документите, с които се доказват:
9.2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

Не се изискват
9.2.2. Икономическо и финансово състояние

Не се изискват
9.2.3. Технически и професионални способности.
9.2.3.1. Участникът да прилага система за управление на качеството, във връзка с чл. 63,
ал. 1, т. 10 от ЗОП.
Минимално изискване за допустимост по отношение на технически и
професионални способности на участниците, поставени от възложителя на
основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП:
Участникът да прилага система за управление на качеството, съгласно изискванията на EN
ISO 9001, или еквивалентен с обхват, свързан с изменения и подобрения на турбинни
двигатели или турбинни машини.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване
за технически и професионални способности по т. 9.2.3.1. чрез посочване в съответното
поле от част IV, раздел “Г” - „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за
екологично управление“ на еЕЕДОП.
Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва
чрез представяне на заверено копие на валиден сертификат, който удостоверява
съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или
еквивалентен, издаден на името на Участника и с обхват, свързан с изменения и
подобрения на турбинни двигатели или турбинни машини.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 64, ал.3 от ЗОП, които са акредитирани по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят
приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави
членки.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, 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.
Документите, чрез които се доказва съответствието с 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 указания.
9.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:
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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.
9.4. 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 за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
9.4.1. 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 от ЗОП и чл. 55,
ал. 1, т. 1 от ЗОП.
9.5. Възложителят, на основание чл. 40, ал. 3 от ППЗОП може да изиска от участниците
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 ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват,
или длъжностите, които заемат. Информацията също така може да се отнася за участници
в обединение, подизпълнители и трети лица, в случай че е приложимо.
10. Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - оферта, която включва:
10.1. Техническо предложение, съдържащо:
10.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (Образец О1) в съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя.
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10.1.2. 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 (образец О2).
Участниците могат да получат необходимата информация за 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 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;
Национален осигурителен институт (НОИ) - Контактен център: 0700 14 802, Адрес:
гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64, Интернет адрес:
www.noi.bg

-

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда - Министерство на
околната среда и водите: Централна сграда: гр. София 1000, бул. „Кн. М. Луиза:“
22, тел. 02/940 60 00; втора сграда: гр. София, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: 02/
940 60 00; Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/;

-

Относно задълженията, свързани със 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.

10.1.3. Друга информация изисквана от възложителя - информация съгласно изискванията
на т. 1.1. от Предложение за изпълнение на поръчката (обр. О1 ) и/или документи, които
се изискват от възложителя, съгласно изискванията на т. 1.1. от Предложение за
изпълнение на поръчката обр. О1): Актуално разрешително за инсталиране на
предлаганата НЕГС в състава на ГТД тип ТНМ 1304, издадено от завода-производител
/оригинал или заверено от участника копие и в превод на български език/.
(В случай че участник в процедурата е заводът-производител на газотурбинен двигател
тип ТНМ 1304, не е необходимо представянето на документа по т. 10.1.3.)
10.2. Опис на представените документи (Образец О3);
10.3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец О4).
Цената следва да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл. 57, ал. 3 от
ППЗОП. В случай, че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе
общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана
словом в определен от комисията срок.
При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата, изписана словом и в случай че бъде открито такова
несъответствие, участникът следва да приведе единичните цени в съответствие с общата
цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.
Документи, представени след определения срок, не се разглеждат от комисията.
В цените, 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,
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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 и професионалните способности.
12.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица
само ако тези лица, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет.
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. На основание чл. 65, ал. 6 от ЗОП възложителят поставя
изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото
лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствието с критериите за
подбор, свързани с икономическото и финансовото състояние.
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 условията по
предходното изречение, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора
за обществена поръчка.
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 някое от условията по предходното изречение,
поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
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13.3. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнител,
посочен в офертата.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
14. Приемат се оферти само за целия предмет на поръчката. 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 (когато промените се
отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват участника) 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, референтният й номер, даден от
възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), наименование 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.
Участниците не могат да искат от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
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
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), наименование на участника, а когато обосновката е за
самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася.
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В случай че документи и/или еЕЕДОП 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. Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за
третите лица и подизпълнителите, ако има такива.
Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване се
представят посочените по-долу документи:
 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 и чл. 56, ал. 1, т. 4 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.
Възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази
данни на държавите членки.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния
документ по чл. 54, ал. 1 и 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,
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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. 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.
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. Участникът, определен за изпълнител представя на възложителя при подписване на
договора и следните документи:
21.1. На основание чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗОП определената гаранция за изпълнение на
договора в една от следните форми:
21.1.1. Депозит на парична сума - Сумата се внася по следната банкова сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Банка: “УниКредит Булбанк” АД – гр. София, Р. България
ВIC (Банков код): UNCRBGSF
Сметка в лева - IBAN: BG52 UNCR7630 1078 4357 01
21.1.2. Банкова гаранция в оригинал, представена по образеца от документацията за
участие (образец О9);
Банковата гаранция следва да отговаря на следните изисквания:
- да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя,
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на изпълнителя или друго
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение;
- да бъде със срок на валидност 1 (един) месец след изтичане на гаранционните срокове
на НЕГС и САУ.
Банковата гаранция трябва да бъде издадена от местни банки или от клонове с
регистрирана дейност в Р. България на чуждестранни банки и притежаващи лиценз от БНБ
за осъществяване на гаранционни сделки.
Банковата гаранция се представя на български език или английски език. В случай че
гаранцията е представена на английски език, то към нея се прилага документ и в превод
на български език. Всички разходи, свързани с банковата гаранция, в т.ч. разходите по
усвояването й, са за сметка на изпълнителя. Условията във връзка с гаранцията за
изпълнение, в т. ч. и нейното освобождаване, са съгласно проекта на договор, част от
документацията за участие.
Банковата гаранция не може да съдържа външни препратки към общи правила,
кодифицирани търговски обичаи и/или интегрална част от българското законодателство по
силата на препращаща норма на Чл. 288: “За неуредените с този закон положения за
търговските сделки се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при
непълнота и в него – търговските обичаи. При различия в търговските обичаи се прилагат
обичаите по местоизпълнението” от Търговския закон.
Проектът на банкова гаранция се съгласува предварително от възложителя преди
приемането й като гаранция за изпълнение на договора.
21.1.3. Застраховка в оригинал,
отговорността на изпълнителя.

обезпечаваща

изпълнението

чрез

покритие

на
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Застраховката следва да бъде със срок на валидност 1 (един) месец след изтичане на
гаранционните срокове на НЕГС и САУ.
В случай, че гаранцията се представя под формата на застраховка „Гаранция в полза на
възложителя на обществената поръчка“, същата трябва да отговаря на следните
изисквания:
• „Булгартрансгаз” ЕАД е Бенефициент по застрахователната полица.
• Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от
Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
•
Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при изпълнение на
договора за обществена поръчка, съгласно условията предвидени в проекта на договор.
• Застрахователното покритие по тази застраховка да включва следната клауза:
„Гаранция за добро изпълнение“.
• Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнителя по договора).
• Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.
• Бенефициентът няма задължения да доказва, че застрахованият по застрахователната
полица не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора.
• При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно да е длъжен да изплати на
Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и подпечатано)
за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица.
Общите условия на застрахователя не трябва да противоречат на Закона за обществените
поръчки и на условията за застраховката и не трябва да има изискване за доказване на
настъпили щети/вреди за възложителя при неизпълнение на клаузи от договора от страна
на изпълнителя и клаузи, които да изключват изплащане на обезщетение произтичащо от
клаузи на сключения договор.
• Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно
Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че
изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или
изцяло задълженията си по договора, независимо от евентуални възражения на
изпълнителя. В застрахователната полица следва да бъде изрично вписано, че искането за
плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят
ще изплаща обезщетението и доказателства от страна на Бенефициента за наличие на
нарушения и/или други документи не се изисква да бъдат прилагани към искането.
Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви и др.
уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към
Изпълнителя.
• Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.
• Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат
изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
• Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на
застрахователната полица като гаранция за изпълнение на договора.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Оригиналът на Застрахователната полица се представя заедно с копие от разписката за
платената премия.
Разходите по откриването на депозита/на банковата гаранция/сключване на застраховката
и заплащане на застрахователната премия са за сметка на определения за изпълнител
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участник.
21.2. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ
или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано
обединение на физически и/или юридически лица.
22. Договорът 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, а именно:
22.1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по
образеца от Приложение № 1 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари обн. ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.). В случай когато определеният
изпълнител е обединение, декларацията се представя за обединението от
представляващият/ите обединението.
22.2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по
образеца от Приложение № 2 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари обн. ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.). В случай когато определеният
изпълнител е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението,
който е юридическо лице или друго правно образувание.
22.3. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по
образеца от Приложение № 4 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари, обн. ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.). В случай когато определеният
изпълнител е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението,
който е юридическо лице или друго правно образувание.
23. Приложими правила относно директните разплащания с подизпълнители:

В случай, че при изпъ лнение на договора участва/ т подизпъ лнител/ и,
който/ които щ е изпъ лнява/ т част от поръ чката, предадена като отделен обект
на ВЪ ЗЛОЖ ИТЕЛЯ или на ИЗПЪ ЛНИТЕЛЯ и за която им а посочена конкретна
единична цена в Прилож ение № 1 къ м ценовото предлож ение, ВЪ ЗЛОЖ ИТЕЛЯ Т
заплащ а цената по договора, както следва:
23.1. Когато частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може
да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на
подизпълнителя.
23.2. Разплащанията по т. 23.1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.
23.3. Към искането по т. 23.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
23.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта на Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от
проекта на договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до
15 (петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателния протокол и представена
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 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
24. С цел запознаване с експлоатационната площадка на КС „Странджа“, Възложителят ще
организира оглед за всички заинтересовани лица, в рамките на
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официално обявения срок за подаване на оферти за участие в обществената поръчка.
Огледът ще се проведе в КС Странджа на 10.09.2019г. от 13:00ч. В тази връзка е
необходимо в срок до 17:00ч. на 09.09.2019г. лицата да изпратят списък, съдържащ трите
имена, ЕГН и телефони за контакт на своите представители, които ще участват при огледа.
Уведомяването се извършва с писмо, изпратено чрез факс на номер 02/9250063,
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, като същото следва да
бъде адресирано до Ганчо Ганчев – ръководител отдел „Сигурност на критичната
инфраструктура“ и с копие до лицето за контакти, посочено в т. 1.1) от обявлението за
обществената поръчка.
25. Информация относно необходимите документи за участници, упълномощени
лица и представители на средствата за масово осведомяване присъстващи при
отваряне на офертите
За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за
самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на участник (отнася
се за чуждестранни участници). Чуждестранните участници представят документа,
удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език.
За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност,
пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния
участник (отнася се за чуждестранни участници). Чуждестранните участници представят
документа, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на
български език.
За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за самоличност,
служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на
което лицето има право на присъствие.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и Правилника за прилагането му.
Приложения:
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 част II, Раздел Б от еЕЕДОП се посочва информация както следва:
1.1.1. За всички лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, съгласно чл. 40, ал. 1 и чл. 41,
ал. 1, изречение първо от ППЗОП.
1.1.2. За упълномощено лице в случай че се предвижда това лице да подписва документи
от офертата.
1.1.3. В случай, че еЕЕДОП се подписва само от лице, което разполага с достоверна
информация за съответните задължени лица, за които декларира обстоятелства по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, освен изискуемата информация за това лице
по т. 1.1.1. се посочва в поле „Длъжност/Действащ в качеството си на“, че същото действа
в качеството си на лице, което разполага с достоверна информация за съответните
задължени лица за които декларира обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 5 от ЗОП и посочва лицата, за които декларира данни.
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.
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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:
а) е осъден с влязла в сила присъда 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 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, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
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“ и „е“ се отнасят за лицата, които представляват участника
и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е
вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността
му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за
физическите лица, които го представляват, съгласно регистъра, в който е вписано
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността
му.
2.2.1. В случаите по т. 2.2, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие,
основанията по т. 2.1, букви „а“ и „е“ се отнасят и за това физическо лице.

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. 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;
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д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 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) при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
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и) при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел;
й) при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел;
к) в случаите по букви а) – ж) – и прокуристите, когато има такива;
л) за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Когато лицата по т.2.2 по-горе са повече от едно и за тях няма различие по отношение на
обстоятелствата по т. 2.1, букви а) и е), еЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези
лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по т.2.2 по-горе, информацията
относно изискванията по т. 2.1, букви а) и е) се попълва в отделен еЕЕДОП, подписан от
съответното лице.
В еЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по т.2.1, букви б), в), г) и д) както и
тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно
да представлява съответния стопански субект.
При необходимост от деклариране на обстоятелствата по т. 2.1, букви б), в), г) и д), както
и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо
лице, представляващият обединението подава еЕЕДОП за тези обстоятелства.
Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което
представлява участника по пълномощие, в еЕЕДОП се посочва информация относно
обхвата на представителната му власт.
2.3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
а) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т. 2.1,
б. „а“, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
б) три години от датата на:
аа) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е
отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 2.1, б. “г”, предложение първо;
бб) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на
обстоятелствата по т. 2.1, б. “д”, освен ако в акта е посочен друг срок.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. „а“ се попълва
в еЕЕДОП както следва:
В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за
следните престъпления:
ОД-ВТ-017, v01

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;
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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;

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;
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в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
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
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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 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 ако не са налице
обстоятелствата по чл. 4 от същия закон.
На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

За участника/участниците в обединение/подизпълнителите и/или третите лица не следва
да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
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 е всяко юридическо лице,
неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от
законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на
сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
"Юрисдикции с преференциален данъчен режим" по смисъла на § 1, т. 2 от ДР
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на Гибралтар
(брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
"Контрол" по смисъла на § 1, т. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е понятие по смисъла на § 2,
ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
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Забраната на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 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.
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за участник,
участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице
обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, както и при приложено изключение по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС въз основа на неверни данни, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „а“ от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, участникът ще се отстранява от процедурата на основание чл. 107,
т. 1 от ЗОП.
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
престъпления, аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава членка
или трета страна.
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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.

* Инф орм ация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1., т. 4.2.,
т.4.3., т.4.4. и т.4.5. се попъ лва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
** С отбелязване на „НЕ“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, участникъ т декларира,
че по отнош ение 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, участникъ т следва да декларира тези обстоятелства с
отбелязване на „ДА“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, като посочи изрично и
конкретното обстоятелство.
***При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФ ОДРЮ ПДРКТЛТДС и
когато са налице обстоятелствата по чл. 4, т. 1–8 от съ щ ия закон, следва да се
отбележ и отговор „Не“ от участник/ участник в обединение/ подизпъ лнител/
трето лице. В горната х ипотеза при прилож им о изклю чение по чл. 4, т. 1–8
от ЗИФ ОДРЮ ПДРКТЛТДС, щ е се прием а, че не са налице обстоятелства за
отстраняване на участника по см исъ ла на ЗОП.
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.
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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:
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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.
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА
Наименование на поръчката: Преоборудване на горивната система с
нискоемисионни горивни камери и модернизация на системата за автоматично
управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304
Референтен номер: 190-054

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка
на всяка оферта при критерий „Икономически най-изгодна оферта“ по чл. 70, ал. 2, т. 3
от ЗОП, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната
оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател ,. В

случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена за изпълнение
на поръчката. При условие че и цените са еднакви се сравняват предложенията по
останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, когато икономически най-изгодната оферта не
може да се определи по гореописания ред.
Точни указания за определяне на комплексната качествена оценка на
офертата:

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни
тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:
n

КО = ∑ pi x wi , където:
i=1

n – общ брой на показателите;
p i ∈ (0 ÷100] – оценка на офертата по i-тия показател;
wi – тежест в процент на i-тия показател в комплексната оценка;

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

№

Показатели
Качествени показатели

Тежест на
показателя в
оценката в %
15 %

1

Общ срок за изпълнение

5%

2

Гаранционни срокове

10 %

Търговски показател
1
Общо:

Цена

85 %
85%
100 %

1

Класирането на оф ертите се извъ рш ва по низходящ ред на получената
ком плексна оценка, като на пъ рво м ясто се класира оф ертата с най-висока
оценка.
Точни указания за определяне на оценката по всеки показател:
№

Показатели

Указания за определяне на оценката

Качествени показатели
1

Общ срок за
изпълнение

Определя се съгласно формулата:
Оценка на предложения срок =

С мин
х100
С съотв

Където: Сmin – най-кратък общ срок за изпълнение на всички
услуги (в календарни дни);
С i – съответният общ срок изпълнение на всички услуги (в
календарни дни).

2

Гаранционни
срокове

Определя се съгласно формулата:
Оценка на предложения срок =


 ГС 2оф.

 ГС1оф.
х0,50  х100
х0,50  х100 + 


 ГС 2 макс.

 ГС1макс.
Където:
ГС1оф. – представлява гаранционния срок предложен от
съответния участник в месеци от датата на въвеждането на
НЕГС и САУ в експлоатация.
ГС1макс. – представлява най-дългия предложен гаранционен
срок в месеци от датата на въвеждането на НЕГС и САУ от
участниците.
ГС2оф. – представлява гаранционния срок предложен от
съответния участник в часове наработка на НЕГС и САУ.
ГС2макс. – представлява най-дългия предложен гаранционен
срок в часове наработка на НЕГС и САУ от участниците.
Допълнително уточнение: При предложени гаранционни
срокове за наработка и гаранционен срок след въвеждане в
експлоатация в месеци по-малки от заложените в
документацията за участие, участникът се предлага за
отстраняване от процедурата, поради несъответствие на
предложение за изпълнение на поръчката с предварително
обявените условия на възложителя и не се допуска до
оценявяне по този показател.
Търговски показатели
1

Цена

Определя се съгласно формулата:

2

Оценката на предложената цена =

Ц мин
х100
Ц съотв

Ц. мин – най–ниска предложена обща цена за изпълнение
предмета на поръчката
Ц. съотв. – предложена обща цена от съответния участник за
изпълнение предмета на поръчката.

Забележка:
На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП Възложителят определя следните максимално
и минимално допустими стойности за показатели от методиката за определяне
на комплексна оценка на офертите:
1. Показател „Общ срок за изпълнение“ – предложеният общ срок за изпълнение на
всички услуги, предмет на договора не повече от 270 календарни дни, считано от
датата на подписване на договора.
2. Показател „Гаранционни срокове“ - предложен гаранционен срок по работа на НЕГС
и САУ не по-малък от 8000 работни часа и гаранционен срок по време на НЕГС и САУ
не по-малък от 18 месеца от датата на въвеждане в експлоатация на НЕГС и САУ.
•

Изготвил:
.......................
Стоян Гешев – главен специалист в отдел „Компресорни станции“
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ДОГОВОР
№……………
Днес .......................... 2019 г. в гр. София между:
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район
Люлин, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, вписано в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията, с ЕИК 175203478, представлявано от Владимир Малинов изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, чрез пълномощника Любомир Симеонов
Кръстев - ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно
пълномощно № БТГ-92-01-71 от 15.05.2019 г., на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, наричано
по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
............................................................. с адрес: ......................................., ....................,
ул............................., регистрирано в Търговски регистър ................................................,
с
идентификационен
номер
..............................,
.......................................,
представлявано от ........................................................................., наричано по-долу за
краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с решение №
БТГ-РД-07-.......... от ……….. 201…. г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка
с предмет: „Преоборудване на горивната система с нискоемисионни горивни
камери и модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на
газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304”, с референтен № 190-054, се сключи
настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу заплащане на
възнаграждение да извърши
услуги по преоборудване на горивната система с
нискоемисионни горивни камери (НЕГС) и модернизация на системата за автоматично
управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304, в т.ч. конструктивни
промени, в т.ч. модернизация и реконструкция на контейнера на ГТД (кабината),
периферно и спомагателно оборудване, доставка на необходимото за влагане оборудване
и материали, резервни части, специализирани инструменти и приспособления и други за
изпълнение предмета на Договора, придружени от съответната „Документация за
качество” (сертификати за произход, декларации за съответствие, технически паспорти и
др.) и „Експлоатационна документация”, обучение на персонала на Възложителя,
изпитания и въвеждане в експлоатация на площадката на Компресорна станция (КС)
„Странджа“, както и осигуряване гаранционна отговорност през гаранционните срокове за
гарантиране експлоатационната годност на НЕГС и САУ, наричани за краткост „услуги“.
1.2. Услугите по предходната точка се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обхват, качество,
срокове и при цени, определени с договора и съгласно следните приложения, които са
неразделна част от него:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение№ 2 – Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочени единични цени
на резервните части, консумативите и дейностите по договора;
Приложение № 4 - Рекламационен акт – Образец;
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Приложение № 5 – Образец на банкова гаранция за авансово плащане.
Приложение № 6 – Споразумение, съгласно чл. 18 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) за осигуряване безопасни и здравословни условия на
труд.
II. ЦЕНА.
2.1. Цената за извършване на услугите в пълен обхват е в размер на ..............................
(.......................................) евро без ДДС и включва:
2.1.1. Цената за преоборудване на горивната система на ГТД тип ТНМ 1304, съставен от
ГГ № 2055 и СТ № 2056 с нискоемисионни горивни камери ..............................
(.................................) евро без ДДС.
2.1.2. Цената на услугите по модернизация на системата за автоматично управление
(САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304 е в размер на .............................
(......................................) евро без ДДС.
2.1.3. Цената за конструктивни промени, в т.ч. модернизация и реконструкция на
контейнера на ГТД (кабината), периферно и спомагателно оборудване е в размер на
............................. (......................................) евро без ДДС.
2.1.4. Цената на доставеното необходимо за влагане оборудване и материали, резервни
части, специализирани инструменти и приспособления и други за изпълнение предмета
на Договора, придружени от съответната „Документация за качество” (сертификати за
произход, декларации за съответствие, технически паспорти и др.) и „Експлоатационна
документация” е в размер на ............................. (......................................) евро без ДДС.
2.1.5. Цената за обучение на персонала на Възложителя и изпитания и въвеждане в
експлоатация е в размер на ............................. (......................................) евро без ДДС.
2.2. Цената по т.2.1. е определена при условие на изпълнение на услугите по договора на
място на площадката на КС „Странджа”, както и извършване на доставките при условие
на доставка …………..DDP/DAP по Incoterms-2010 – КС „Странджа”, с. Горска поляна,
община Болярово, област Ямбол, Р. България. В цената не е включен данък добавена
стойност.
2.3. Цената по т. 2.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение предмета на
договора в предвидения обем дейности и не подлежи на промяна, с изключение на
хипотезите на чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ.
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща …………….. % (не повече от 30 %) от цената по т. 2.1 в
срок до 15 (петнадесет) дни, след представяне на следните документи:
а) гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства за 100 % от размера на
авансовите средства, които ще се предоставят от Възложителя, със срок на валидност не
по-малко от тридесет дни след изтичане на срока по т. 4.2. от настоящия договор в една
от следните форми, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП:
- парична сума;
- банкова гаранция, съгласно условията на Възложителя от образеца на банкова гаранция
за авансово плащане (Приложение № 5);
В случай, че се предоставя банкова гаранция, то тя трябва да бъде неотменима и
безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Гаранцията трябва да
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съдържа задължение на банката-гарант, да извърши плащане при първо писмено искане
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не е изпълнил
дейности, покриващи пълната стойност на авансовото плащане. Банковата гаранция ще
бъде приета при условие, че условията на същата са в пълно съответствие с условията на
образеца на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 5). Допуска се представяне на гаранция от
концерн, при изпълнение на горните условия и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуален
документ от компетентните органи, удостоверяващ че лицата подписали гаранцията, имат
право да представляват ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поемат задължения от негово име (актуална
справка от търговски регистри, пълномощни и/или други).
Банковата гаранция не може да съдържа външни препратки към общи правила,
кодифицирани търговски обичаи и/или интегрална част от българското законодателство
по силата на препращаща норма на Чл. 288: “За неуредените с този закон положения за
търговските сделки се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство, а при
непълнота и в него – търговските обичаи. При различия в търговските обичаи се прилагат
обичаите по местоизпълнението” от Търговския закон.
Разходите по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
а тези по евентуалното й усвояване са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- застраховка, която обезпечава авансово предоставените средства чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.
В случай, че гаранция за авансово предоставените средства се представя под формата на
застраховка „Гаранция в полза на възложителя на обществената поръчка, обезпечаваща
авансово предоставените средства“, същата следва да отговаря на следните условия:
„Булгартрансгаз“ ЕАД е Бенефициент по застрахователната полица.
Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл. 12 от
Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя за авансово предоставените
средства във връзка с изпълнение на договора за обществена поръчка.
Застрахователното покритие по тази застраховка да включва следната клауза: „Гаранция
в полза на възложителя на обществената поръчка, обезпечаваща авансово
предоставените средства“.
При пълно или частично неизпълнение на Изпълнителя на договорните му задължения,
покриващи пълната стойност на авансовото плащане или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
е успял да възстанови дължимата сума от авансовото плащане, покриваща неизпълнения
размер на дейностите, съгласно Договора, Застрахователят неотменимо и безусловно да е
длъжен да изплати на Бенефициента при постъпила претенция, посочената в нея за
плащане сума, в рамките на застрахователната сума в застрахователната полица. Общите
условия на застрахователя не трябва да противоречат на Закона за обществените
поръчки и на условията за застраховката и не трябва да има изискване за доказване на
настъпили щети/вреди за възложителя при неизпълнение на клаузи от договора от страна
на изпълнителя и клаузи, които да изключват изплащане на обезщетение произтичащо от
клаузи на сключения договор.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане
за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че
изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил пълно или
частично договорните му задължения, покриващи пълната стойност на авансовото
плащане или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е успял да възстанови дължимата сума от
авансовото плащане, покриваща неизпълнения размер на дейностите, съгласно Договора,
независимо от евентуални възражения на изпълнителя.
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В застрахователната полица следва да бъде изрично вписано, че искането за плащане от
Бенефициента е единственият документ, въз основа на който Застрахователят ще
изплаща обезщетението и доказателства от страна на Бенефициента за наличие на
нарушения и/или други документи не се изисква да бъдат прилагани към искането.
Бенефициентът няма задължения да доказва, че застрахованият по застрахователната
полица не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора.
Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска. Всички права
и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани в
пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи. Проектът на полица
се съгласува предварително от Бенефициента преди приемане на застрахователната
полица като гаранция за авансово предоставените средства.
Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнителя по договора).
Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.
б) оригинална фактура за дължимата сума;
3.2. Възложителят заплаща до ……. % (до достигане на 90 %) от цената по т. 2.1.1. от
договора, след получаване на НЕГС в КС „Странджа“ и в срок до 15 (петнадесет) дни от
представяне на следните документи:
а) Документ, удостоверяващ доставката на НЕГС на площадката на КС „Странджа“
(подпечата товарителница в мястото на доставка или двустранно подписан приемнопредавателен протокол).
б) Оригинална фактура за дължимата сума.
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща останалата част от цената по т.2.1. в срок до 15
(петнадесет) дни от представяне на следните документи:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) приемно-предавателни протоколи по т.4.4. и т. 5.1. за изпълнение на услугите от
предмета на договора.
3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането на аванса по т.3.1., когато:
- гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства не е открита и не му е
представена в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на договора;
- в посочения срок му е представена гаранция, която обезпечава авансово
предоставените средства с допълнителни условия или с условия, които се различават от
посоченото в т. 3.1., б. „а“ от договора.
3.5. В случай на отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати аванса на основание т.3.4., то
размерът на плащането по т. 3.3. се увеличава с размера на аванса.
3.6. Възложителят освобождава гаранцията обезпечаваща авансовото плащане в срок до
три дни след усвояване или връщане на аванса, като авансът се счита за усвоен след
изпълнение на всички дейности по предмета на договора, констатирано с протокола по
т.5.1. от договора.
Когато Изпълнителят не е местно лице за Р. България.
3.7. Преди извършване на дължимо плащане по т. 3.3. за дейностите, които се
извършват на територията на Р.България, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен посочените документите по т. 3.3. и изискуемите съгласно
действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане документи, а именно:
а) удостоверение от данъчната администрация на страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
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съответствие с нейната практика и компетентност, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e местно лице за
нея.
б) Декларация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е притежател на дохода от настоящия
договор от източник в Р. България и не притежава място на стопанска дейност или
определена база на територията на Р. България, с които съответните доходи са
действително свързани.
3.8. Плащането по т. 3.3. от договора ще бъде извършено на два транша, както следва:
- първи транш в размер на 90 % (деветдесет процента) от дължимото плащане съгласно
сроковете посочени по-горе. за съответното плащане.
- втори транш в размер на 10 % (десет процента) от дължимото плащане в срок до 60
(шестдесет) дни от датата на плащането по първия транш и представяне на документите
по т. 3.7., което настъпи последно. Ако на база представените документи, Националната
агенция по приходите 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.
IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СРОКОВE И УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
УСЛУГИТЕ.
4.1. Мястото за извършване на услугите е експлоатационната площадка на КС
„Странджа“, с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, Република България.
4.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката на НЕГС и подлежащите за доставка
необходимо за влагане оборудване и материали, резервни части, специализирани
инструменти и приспособления и други за изпълнение предмета на Договора, придружени
от съответната „Документация за качество” (сертификати за произход, декларации за
съответствие, технически паспорти и др.) и „Експлоатационна документация” при условие
на доставка ………….. DDP/DAP (съгласно Incoterms 2010) КС „Странджа“, с. Горска
поляна, община Болярово, област Ямбол, Р. България.
4.2. Общият срок за изпълнение на всички услуги, предмет на договора е ............. (не
повече от 270) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
4.2.1. Срокът за извършване на монтаж и полеви изпитания на НЕГС и САУ на
площадката на КС „Странджа“ е ................ (не повече от 30 (тридесет)) календарни дни
от датата посочена в писменото уведомление по т.4.2.2. и изпълнението на следните
дейности:
4.2.1.1. Инспектираният ГТД след извършена V3 инспекция по отделен договор, сключен
след проведена обществена поръчка е доставен на площадката на КС „Странджа“;
4.2.1.2. Изпълнени са всички дейности по т.4. от Техническата спецификация, без
т.4.1.11., т.4.1.15, т.4.6. и т.4.7. от Техническата спецификация;
4.2.1.3. Получен е достъп на лицата до КС „Странджа“ по реда на т.4.9.1. и т.4.9.2. от
договора.
4.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да изпрати писменото уведомление към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
готовност за изпълнение на монтажа на НЕГС в срок не по-късно от 10 (десет) календарни
дни след датата на изпълнение на дейностите по т.4.2.1.1., т. 4.2.1.2. и т.4.2.1.3. от
договора. В уведомлението се посочва конкретна дата за начало на дейностите по монтаж
на площадката на КС „Странджа“ в рамките на срока по т. 4.2.1., която дата се съгласува
от двете страни.
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4.2.3. В случай на забава при извършване на услугите по т.4.2.1.1. и т.4.2.1.3. от
договора, поради различни причини (забава при доставка на инспектирания ГТД на
площадката на КС „Странджа“, невъзможност за осигуряване на достъп на лицата до КС
„Странджа“ и други непредвидими обстоятелства, които не са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ),
срокът за изпълнение на услугите по т. 4.2. се удължава със съответните срокове на
забава. Причините и срокът на забава при настъпване на някое от изброените
обстоятелства се удостоверяват с двустранно подписани Протоколи между страните.
4.3. Преди провеждането на 72 часови станционни изпитания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда
обучение на 6 (шест) специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията на т. 4.5. от
Техническата спецификация – Приложение № 1 от договора.
4.4. След завършване на услугите, между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подписва
приемно-предавателен протокол, който трябва да съдържа най-малко следната
информация:
-

резултати от извършването на 72 часови станционни изпитания, за доказване
работоспособността на извършените дейности и покриване на екологични
характеристики по т. 4.1.12. от Техническата спецификация - Приложение № 1 към
договора.

- Представена техническа документация по т.4.4.8. от Техническата спецификация Приложение № 1 към договора.
4.5. Рискът от случайното повреждане или унищожаване на оборудването на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на което се извършват услугите, в т.ч. и на оборудването, което се
доставя по настоящия договор се прехвърля върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подписване на
приемно-предавателен протокол преди започване на работа на площадката на КС
„Странджа“. Този риск се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по времето на изпълнение на услугите
на площадката на КС „Странджа“ до подписване на приемно-предавателния протокол по
т.4.4. от договора, с което се прехвърля и собствеността на доставеното оборудване по
този договор и извършено плащане по т.3.3. от договора.
4.6. В срок до 2 (два) работни дни след привеждането на НЕГС в готовност за
експедиране, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмено известие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.7. Приемането на услугите по договора се извършва след изпълнението на съответния
вид работа и провеждането на успешни изпитания по реда и при условията на Раздел V
от настоящия договор.
4.8. Относно опаковането на НЕГС и документите, които я съпровождат, се прилагат
разпоредбите по Раздел VI и Раздел VII от настоящия договор.
4.9. Качеството на монтажа и полеви изпитания на НЕГС и САУ и отчетените стойности за
покриване на екологични характеристики по т. 4.1.12. от Техническата спецификация при
полевите изпитания трябва да съответстват на актуалните технически изисквания на
производителя на двигателя и да са съобразени с изискванията по действащите в Р.
България нормативни актове и стандарти, регламентиращи подобен вид дейности.
4.9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок не повече от 40 (четиридесет) дни след подписване на
договора, в съответствие с т. 6. от Техническата спецификация - Приложение № 1 от
договора, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на своите специалисти (трите имена,
ЕГН/личен номер на чужденеца, рождена дата и адрес на лицето), длъжността, която ще
заема или конкретната задача, която ще изпълнява. Към списъка се прилагат следните
документи:
- за български граждани и чуждестранни граждани – 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
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характер;
- за български и чуждестранни граждани – попълнен Въпросник за издаване на
разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обекти или в зони, свързани
с изпълнение на стратегическа дейност,
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 КС „Странджа“ (стратегически обект по смисъла на
постановление №3 на МС от 10.01.2013 г.).
4.9.2. В случай на отказ за достъп от ДАНС за конкретен специалист на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
КС „Странджа“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок не повече от 7 (седем) дни от
получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отказания достъп да представи
документите по т. 4.9.1. за друг специалист с еквивалентна квалификация и опит.
4.10. Преди започване на услугите на площадката на КС „Странджа“, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
провежда инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда на специалистите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ще извършват посочените дейности.
4.11. Специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще извършват услугите по договора, само в
присъствието на съответните специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.12. При констатирано несъответствие на получените при изпитанията работни
характеристики и параметри, спрямо подобни режими преди изпълнение на услугите, по
причини, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, същият за своя сметка ще извърши всички
необходими дейности (доработки, настройки, регулировки и др.), за отстраняване на
недостатъците. След което се извършват повторни полеви изпитания.
4.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще отстранява за своя сметка, причинените от негови специалисти
повреди на оборудването, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при извършването на
възложените услуги. Сроковете за отстраняване на повредите ще се съгласуват
предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.14. При подписване на договора страните да сключат споразумение, съгласно чл. 18 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) за осигуряване безопасни и
здравословни условия на труд (Приложение № 6 към настоящия договор), с което
страните взаимно да се информират за рисковете при изпълнение на дейностите по
договора.
V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ И ДОСТАВКИТЕ. КАЧЕСТВО.
5.1. Успешното извършване на услугите по т.1.1. (без гаранционната отговорност през
гаранционните срокове за гарантиране експлоатационната годност на НЕГС и САУ) от
договора се удостоверява, след представяне на крайните, обработени резултати от тях, с
приемно-предавателен протокол, подписан от представители на страните, съдържащ
заключение за извършеното изпитание за доказване на екологичните характеристики,
съгласно т.4.1.12. от Техническата спецификация за гарантиране на надеждна, ефективна
и безаварийна работа.
5.2. При констатирано несъответствие между получените при изпитанието в
експлоатационни условия екологични характеристики и изискванията по т.4.1.12 от
Техническата спецификация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка извършва необходимите
дейности (доработки, настройки, регулировки, преизпитания и др.) за отстраняване на
констатираните недостатъци. За своя сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва ново приемно
изпитание, по съгласуван график между двете страни.
5.3. Качеството на извършените услуги по предмета на договора трябва да отговаря на
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изискванията по всички действащи нормативни актове и документи, актуални технически
условия и изисквания на завода-производител на газотурбинния двигател.
5.4. Предаването, приемането и прехвърлянето на собствеността на резервните части в
съответното място на доставка се извършва и удостоверява с приемо-предавателен
протокол, подписан от представители на страните по договора. С приемо-предавателния
протокол се удостоверява и представянето на документите по т.4.4.7.3. от Техническата
спецификация. В случай на констатирани видими недостатъци и/или некомплектност на
стоката и/или при непредставяне на документите по т. 4.4.7.3. от Техническата
спецификация, резервната част, за която се отнасят, не се приема и не се подписва
приемо-предавателен протокол за тази част.
5.5. Рискът от случайно погиване или повреждане на резервните части ще бъде
прехвърлен върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставка по т.4.1. от договора, след
предаването им с приемно-предавателния протокол по т.5.4. от договора.
VI. ОПАКОВКА.
6.1. Резервните части, необходими за двугодишна непрекъсната експлоатация по т. 4.4.7
от Техническата спецификация, следва да бъдат експедирани в стандартни опаковки и
консервация, осигуряващи пълното им запазване срещу всякаква повреда по време на
транспортирането им с всички видове транспорт, по време на натоварването и
разтоварването им, както и предпазването им от атмосферни влияния в покрити складове
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставка.
6.2. Доставените резервни части трябва да бъдат подходящо консервирани и опаковани,
с цел съхранението им в закрити складови помещения като срокът за съхранение в
закрити складови помещения е ………………. (не по-кратък от 2 /две/ години).
6.3. Нискоемисионната горивна система (НЕГС) се експедира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
комплектована в специален/лни контейнер/и, осигуряващ/и съхранението й от всякакви
повреди при транспортиране с всички видове транспорт.
6.4. При извършване на транспортирането на НЕГС и частите по т. 4.4. от Техническата
спецификация, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всеки контейнер трябва да има
следната маркировка:
Страна на получателя: Република България
Получател: „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
Адрес: КС „Странджа”, с. Горска поляна, община Болярова, област Ямбол
Изпращач: ...............................................
Адрес: ......................................................
Договор № ...........................
Тегло: бруто....... /нето кг ....................
6.5. Един екземпляр от опаковъчния лист във водоустойчив плик се поставя в
контейнера, а друг, също във водоустойчив плик, се закрепва на външната страна на
контейнера.
VII. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ, ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ.
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранционни срокове на НЕГС и САУ.....................(не помалко от 8 000 часа) наработка или за срок от ..................(не по-малко от 18 месеца), от
датата на въвеждането им в експлоатация след извършен монтаж от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
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което от двете събития настъпи първо (достигане на посочената наработка или изтичане
на посочения срок).
7.2. Ако в рамките на гаранционните срокове по т. 7.1. бъдат открити отклонения и/или
дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Рекламацията се оформя чрез образеца на Рекламационен акт съгласно Приложение № 4
към настоящия договор.
7.3. Рекламационният акт трябва да бъде изпратен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет)
работни дни от момента на откриване на отклонението и/или дефекта. Заедно с
рекламационния акт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща електронни записи от технологичните
параметри в контролера за съхранение на данни на следния електронен адрес
……………………………………………….…………….
7.4. В срок до 15 календарни дни след получаване на Рекламационния акт по т. 7.2. и
данните по т.7.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
7.4.1. Начина за отстраняване на отклоненията
Рекламационния акт, по един от следните начини:

и/или

дефектите,

посочени

в

а) ремонт на място от специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) ремонт в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.4.2. Констативен протокол от анализа на записите по т.7.3, в който да са направени
еднозначни изводи относно правилната (неправилната) експлоатация на гаранционните
НЕГС и САУ и ясно да е посочено има ли и каква причинно-следствена връзка между
възникване на дефекта и евентуално констатираните отклонения в експлоатацията, както
и начина за отстраняване на отклоненията и/или дефектите.
7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право в срока по т. 7.4, да изпрати свои специалисти за своя
сметка на място на площадката на компресорната станция за проверка на отклоненията
и/или дефектите, посочени в Рекламационния акт и анализиране на причините за
проявата им.
7.5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 45 календарни дни след получаване на Рекламационния
акт по т. 7.2. и данните по т.7.3. е длъжен да уведоми по реда на т.13.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
или че приема рекламацията по т.7.3. или в този срок изпраща своето становище за
необоснованост на рекламацията, където в този случай не започват ремонтновъзстановителните работи. В случай че в този срок не бъде изпратено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
уведомление за приемане на рекламацията или становище за необоснованост на
рекламацията се счита, че изпратеният рекламационен акт се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
като гаранционно събитие при правилна експлоатация на гаранционните НЕГС и САУ и
извършването на ремонтно-възстановителните работи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.6. В срок не повече от 30 календарни дни от датата на получаване на уведомлението за
приемане на рекламацията по т.7.5.1. или изтичане на срока по т.7.5.1. без да е получено
становище за необоснованост на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани
възникналите отклонения и/или дефекти, ако същите могат да се отстранят чрез ремонт
на място. Когато е необходим ремонт в заводски условия, срокът се съгласува
предварително от страните и не може да е повече от 150 календарни дни от датата на
получаване на уведомлението за приемане на рекламацията по т.7.5.1. или изтичане на
срока по т.7.5.1. без да е получено становище за необоснованост на рекламацията.
7.7. В случай че в рамките на гаранционния срок се наложи отстраняване на дефект на
горивната камера в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по рекламация, то
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще я получи при условия FCA КС „Странджа“, Р. България (съгласно
INCOTERMS-2010) и ще го транспортира за своя сметка до ремонтната си база.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща двигателя след завършване на ремонта, при условия DDP/DAP Стр. 9 от 17
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КС „Странджа“, Р. България (съгласно INCOTERMS-2010).
7.8. Всички рискове и разходи, свързани с транспортирането и гаранционния ремонт на
НЕГС и гаранционния ремонт на САУ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.9. В случаите, когато отстраняването на отклоненията и/или дефектите може да се
извърши на място, доставката на резервните части и консумативи, необходими за
ремонта, се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условия DDP/DAP - КС „Странджа“, с. Горска
поляна, община Болярово, област Ямбол, Р. България. Всички разходи и рискове,
свързани с доставката, замяната, както и стойността на заменените части и
консумативите, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.10. След извършване на гаранционен ремонт в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
в условията на компресорната станция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя нов гаранционен срок
на ремонтираните или заменени части, вложените консумативи и извършените ремонтни
работи, който е .................... (не по-малко от 8000 часа) наработка или ...................... (не
по-малко от 18 месеца) от датата на обратната доставка в обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
което настъпи по-рано.
7.11. Назначеният по т. 7.1. и 7.10. гаранционен срок по време на НЕГС и/или САУ, се
удължава с времето, през което НЕГС и/или САУ е била извън експлоатация поради
възникване на гаранционно събитие. Независимо от горното, всички гаранционни срокове
са до ............................. (не по-малко от 48 месеца) от датата на първоначалното
въвеждане в експлоатация.
7.12. Рекламацията ще се счита за необоснована, ако дефектът на НЕГС и/или САУ се
дължи на неправилното съхранение и/или неправилна експлоатация в резултат от
неспазване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предоставените му инструкции и препоръки.
7.12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по т. 7.5.1. по реда
на т.13.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно своето становище за необоснованост на рекламацията
преди започване на ремонтно-възстановителните работи. В случай че в срока по т. 7.5.1.,
е изпратено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ становище за необоснованост на рекламацията
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започва извършването на ремонтно-възстановителните работи.
7.12.2. В съгласуван срок, който не може да бъде по-дълъг от срок до 10 (десет)
календарни дни от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на становището по т.7.12.1. се
установява причината за дефекта съвместно от съответни специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се дискутират констатациите от протокола по т.7.4.2., както и
аргументите от полученото становище за необоснованост на рекламацията, за което се
съставя протокол, който се подписва от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ремонтно-възстановителните работи се извършват само след постигане
на общо становище, записано в този протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
характера на дефекта и основателността на рекламацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.12.3. Ако не се постигне обща констатация относно причината за дефекта, този факт
също се протоколира. В такъв случай спорът може да се отнесе от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
разглеждане и решаване от Арбитражния съд при Международната Търговска камара
Цюрих, Швейцария съгласно раздел ХІ от договора.
7.12.4. Сроковете по т. 7.6. не започват да текат в случай на получено в срока на т. 7.5.1.
становище за необоснованост на рекламацията до постигане на общо становище в
протокола по т.7.12.2. за обоснованост на предявената рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
до датата на решението на Арбитражния съд при Международната Търговска камара
Цюрих, Швейцария, в случай че същото е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основателност на
рекламация.
7.12.5. При неоснователност на рекламация, ремонтно-възстановителните работи се
извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само при изрично възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
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силата на друг договор, сключен след проведена обществена поръчка.
7.13. При извършване на гаранционен ремонт по т.7.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
предостави доклад от извършената дефектация. В доклада трябва да фигурират пълни
списъци от предвидените за замяна нови части и консумативи и предвидените за ремонт
такива.
7.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изпрати свои представители по време на извършване
на разглобяването и дефектацията по т.7.13.
7.15. Сроковете за изпълнение на дейностите по т.т.7.13. и 7.14. се съгласуват от
страните в оперативен порядък.
VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
8.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по
договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по
смисъла на Търговския закон. Никоя от страните не може да се позовава на
непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за
възникването й. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнението на договора.
8.2. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден
характер, възникнало след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна
връзка с неизпълнението или забавата.
8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в
срок от 7 (седем) календарни дни от настъпването на събитието, уведомява писмено
другата страна за това обстоятелство. В 15 (петнадесет) дневен срок от настъпване на
събитието, с препоръчана поща или чрез куриерска служба, страната, позоваваща се на
непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение,
изходящо от официален орган /БТПП/, в което да се посочи причинната връзка между
непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва да се
изпрати и при прекратяване действието на непреодолимата сила в 7 (седем) дневен срок
от датата на прекратяване на събитието. При неуведомяване не може да има позоваване
на непреодолима сила и се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с
тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с
времето, през което е била налице непреодолима сила.
8.5. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с 30 (тридесет) дневно
писмено уведомление до другата страна.
IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
9.1. При подписване на Договора, за обезпечаване на изпълнението на задълженията си
по договора в установените за тях срокове, както и за осигуряване на гаранционната
отговорност през гаранционните срокове за гарантиране експлоатационната годност на
НЕГС и САУ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за изпълнение на
задълженията си по него, в лева/евро в размер на 5 % от цената по т. 2.1. за срок 1
(един) месец след изтичане на гаранционните срокове на нискоемисионна горивна
система и системата за автоматично управление в една от следните форми:
9.1.1. Парична сума по следната банкова сметка на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД в ТБ
Стр. 11 от 17

Проект!

“УниКредитБулбанк” АД - Централа, IBAN в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01,
SWIFT (BIC): UNCRBGSF; IBAN в евро: BG88UNCR76301476061042, BIC: UNCRBGSF
или
9.1.2. Банкова гаранция, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален
екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да
отговаря на следните изисквания:
-

да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, с възможност да се усвои
изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение и да съдържа
задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от
Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на
изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение;

-

да бъде със срок на валидност 1 (един) месец след изтичане на гаранционните
срокове на нискоемисионна горивна система и системата за автоматично
управление.

-

банковата гаранция трябва да бъде издадена от местни банки или от клонове с
регистрирана дейност в Р. България на чуждестранни банки и притежаващи лиценз
от БНБ за осъществяване на гаранционни сделки.

-

банковата гаранция се представя на български език или английски език. В случай
че гаранцията е представена на английски език, то към нея се прилага документ и
в превод на български език. Всички разходи, свързани с банковата гаранция, в т.ч.
разходите по усвояването й, са за сметка на изпълнителя.

-

банковата гаранция не може да съдържа външни препратки към общи правила,
кодифицирани търговски обичаи и/или интегрална част от българското
законодателство по силата на препращаща норма на Чл. 288: “За неуредените с
този закон положения за търговските сделки се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство, а при непълнота и в него – търговските обичаи.
При различия в търговските обичаи се прилагат обичаите по местоизпълнението”
от Търговския закон.

-

при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се
издава нова, по образец предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.1.3. Застраховка „Гаранция в полза на възложителя на обществената поръчка“ в
оригинал. В случай, че гаранцията се представя под формата на застраховка, следва да
бъде със срок на валидност 1 (един) месец след изтичане на гаранционните срокове на
нискоемисионна горивна система и системата за автоматично управление и същата
трябва да отговаря на следните изисквания:
•

„Булгартрансгаз” ЕАД е Бенефициент по застрахователната полица.

•
Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл.12 от
Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
•
Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при изпълнение на
договора за обществена поръчка, съгласно условията предвидени в настоящия
договор.
•
Застрахователното покритие по тази застраховка да включва следната клауза:
„Гаранция за добро изпълнение“.
•
Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и
заплащане на застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнителя по
договора).
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•
Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен
размер.
•
Бенефициентът няма задължения да доказва, че застрахованият по
застрахователната полица не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по
договора.
• При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя
по договора, Застрахователят неотменимо и безусловно да е длъжен да изплати на
Бенефициента посочената в издаденото от последния Искане (подписано и
подпечатано) за плащане сума, в рамките на застрахователната сума в
застрахователната полица. Общите условия на застрахователя не трябва да
противоречат на Закона за обществените поръчки и на условията на застраховката и
не трябва да е включено изискване за доказване на настъпили щети/вреди за
възложителя при неизпълнение на клаузи от договора от страна на изпълнителя и
клаузи на сключения договор.
•
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно
Искане за плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че
изпълнителят (застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил частично или
изцяло задълженията си по договора, независимо от евентуални възражения на
изпълнителя. В застрахователната полица следва да бъде изрично вписано, че
искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който
Застрахователят ще изплаща обезщетението и доказателства от страна на
Бенефициента за наличие на нарушения и/или други документи не се изисква да бъдат
прилагани към искането. Основно покритие по застраховката са всички суми за
дължими неустойки и лихви и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с
претенции на Бенефициента към Изпълнителя.
•
Основно покритие по застраховката са всички суми за дължими неустойки и лихви
и др. уговорени обезщетения, начислени във връзка с претенции на Бенефициента към
Изпълнителя.
•

Самоучастие на Застрахования по застрахователната полица не се допуска.

•
Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Бенефициента да
бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи частично или напълно гаранцията за
изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при неизпълнение от негова страна на някое от
задълженията му по настоящия договор.
9.3. При гаранция за изпълнение, представена под формата на депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
няма да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което сумата по гаранцията е
законно престояла при него.
9.4. За обезпечаване задълженията за изпълнение услугите от предмета на договора е
предназначена част от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 4 % от сумата
по т. 2.1. от договора, която се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 1 (един) месец
след подписване на приемно-предавателния протокол по т. 5.1. от договора.
9.5. За обезпечаване задълженията за гаранционна отговорност през гаранционните
срокове за гарантиране експлоатационната годност на НЕГС и САУ по раздел VII от
договора е предназначена част от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 1 %
от сумата по т. 2.1. от договора, която се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се освобождава до 1
(един) месец след изтичане на гаранционните срокове по т.7.1., съгласно условията на
т.7.10 и т. 7.11. от договора, ако до датата на изтичане на гаранционните срокове не са
задържани суми или предявени искове за усвояване изцяло на сумата или част от нея по
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причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в
съответствие с договореното.
9.6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава изцяло или частично в посочените погоре проценти в случаите по т.9.2.
9.7.1. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
9.7.1.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на съответната сума по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в платежното нареждане по т.9.1.1. от
Договора;
9.7.1.2. когато е във формата на банкова гаранция – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да
изпрати до Банката издател уведомление за намаляването й с посочения размер или при
настъпване на обстоятелствата по т.9.5. чрез връщане на нейния оригинал на представител
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
9.7.1.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него
лице.
X. САНКЦИИ.
10.1. При неспазване на договорения срок по т.4.2. (при отчитане на условията на
т.4.2.3. от договора) и/или т. 7.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
размер на 0.1 % от цената по т. 2.1., за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от тази
стойност. Допълнителни права и искове за закъснение са изключени.
10.2. При неспазване на сроковете за плащане по т. 3.1. и/или т. 3.2. и/или т. 3.3.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва върху дължимата сума,
калкулирана за периода на забава, която се заплаща по банков път от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
10.3. В случай на искане за плащане на неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
приспадне начислената неустойка от дължимото плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да я
усвои от гаранцията за изпълнение, а ако гаранцията е в по-малък размер от дължимата
неустойка, разликата между двете суми е платима по банков път от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
XI.

АРБИТРАЖ.

11.1. Всички спорове и разногласия, които могат да възникнат във връзка с изпълнението
на настоящия договор, ще се решават от страните чрез преговори и съгласуване.
11.2. В случай че споровете и разногласията не могат да бъдат решени чрез преговори и
съгласуване, те ще подлежат на разглеждане и решаване от Арбитражния съд при
Международната Търговска камара. Мястото на провеждане на арбитража ще бъде
Цюрих, Швейцария по Швейцарските правила на Международния арбитраж (Швейцарски
правила) - Swiss Rules of International Arbitration (Swiss Rules). Език на арбитража е
английският език.
11.3. За отнасянето на спора пред Арбитражния съд е необходимо подписването на
арбитражно споразумение, в което страните ще определят приложимото материално
право.
11.4. Решенията на Арбитражния съд са окончателни и задължителни за двете страни.
ХII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
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12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 10 дни от сключване на настоящия договор. В срок до 3 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.
12.2. За извършване на дейностите по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва
само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
ИЗПЪЛНИТЕЛ.
12.3. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не
може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП
случаи.
12.5. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12.6. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в
ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител,
обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на Договора и е
основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за
усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.
12.7. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
(i)
приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
(ii) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
12.8. Когато частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението
може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази
част директно на подизпълнителя.
12.9. Разплащанията по т. 12.8. се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.
12.10. Към искането по т.12.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
12.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта на Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от
проекта на договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок
до 15 (петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателния протокол и
представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да
извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до
момента на отстраняване на причината за отказа.
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ХІII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че при обработката на лични данни, предоставени по
силата на настоящия Договор спазва разпоредбите на Регламент 2016/679, както и
дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изрични заповеди и инструкции за целите и начина на
обработка.
13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 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.
13.3. 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.
13.4. 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.
13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, 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.
XIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
14.1. Ако в сроковете на изпълнението на настоящия договор бъдат приети нови
нормативни актове в държавите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с пряко или
косвено влияние върху изпълнението на настоящия договор, страните си съгласуват
начина за изпълнение на договора съобразно разпоредбите на изменения нормативен
акт.
14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява пред трети лица
факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация относно дейността на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които е узнал във връзка и по повод изпълнението на
настоящия договор.
14.3. Всички известия и уведомления между страните във връзка с настоящия договор,
ще се извършват в писмена форма, чрез предаването им лично на отсрещната страна или
чрез телефакс, факс, препоръчана поща или куриерска служба.
14.4. Всички разходи, свързани с престоя и настаняването на командированите
специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Република България, както и разходите им за труд, са
включени в общата цена по т.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за тях
международно медицинско застраховане за своя сметка. В случай на командироване на
специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява
всички разходи за своя сметка за тях.
14.5. Настоящият договор може да се прекрати:
14.5.1. По взаимно съгласие на страните;
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14.5.2. С едномесечно писмено предизвестие от която и да е от страните, в случай че
другата страна не изпълнява задълженията си по него;
14.5.3. В случаите по т.8.5.
14.6. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
14.7. Настоящият договор е подписан в 6 /шест/ екземпляра – 3 /три/ на български и 3
/три/ на английски език – два на български и два на английски език за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
един на български и един на английски език за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При противоречие между
текстовете на различните езици, за валидни се считат текстовете на български език.
14.8. Страните нямат право да прехвърлят свои права или задължения по настоящия
договор на трети лица без писменото съгласие на другата страна.
14.9. За случаите, неуредени с настоящия договор, ще се прилагат разпоредбите на
швейцарското право с отчитане на международно признатите принципи на търговското
право.
14.10. Обща отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от настоящия договор, включително
гаранцията, се ограничава до цената на договора. Независимо от посоченото по-горе,
нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за косвени и/или
последващи вреди, например загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на интереси
и др.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Любомир Кръстев

Ръководител отдел
„Възлагане на обществени поръчки“
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ОБРАЗЕЦ
Приложение № 4
Към договор № ………… / …………………
РЕКЛАМАЦИОНЕН АКТ № ……..
от ………………..
за качество на доставеното оборудване на КС ……………….
1. Наименование и чертежен номер на рекламираното изделие:

Сериен № …….

дата на производство: ………….

с гаранционен срок - ……………..
дата на пускане в експлоатация:
от началото на експлоатация е наработило ……….. часа

2. Експлоатация на рекламираното изделие:
………………………………………………….
3. Дата на констатиране на дефекта: …………………………
4. Описание на констатирания дефект:
……………………………………………
5. Списък на агрегатите и двигателите, излезли от строя във връзка с рекламираното изделие:
6. Заключение на експертната комисия на купувача:
…………………………………………………………………………

….. . ….. . 201……

Ръководител на КС ………….
/……………………../

Рекламационен акт No ……
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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, чрез пълномощника си …………………………..- Ръководител регионално звено, упълномощен с Пълномощно
№......................................., 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 ......................................... - ............., наричано подолу 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 № ........../ ..... г., сключен между
“Булгартрансгаз” ЕАД и ................, с предмет „Преоборудване на горивната система с
нискоемисионни горивни камери и модернизация на системата за автоматично
управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304“ и референтен № 190054 се сключи настоящото споразумение за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.
Съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите
на една площадка при изпълнение на договор
№ ................... с предмет
„Преоборудване на горивната система с нискоемисионни горивни камери и
модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател
(ГТД) тип ТНМ 1304“ и референтен № 190-054, наричан по-долу за краткост “Договора”.
ІІ. ПЛОЩАДКА
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За целите на настоящото споразумение под площадка се разбира следното:
Експлоатационната площадка на КС „Странджа“.
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 на строителната площадка 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 работа на строителната площадка;
3.4. незабавно да информира другата страна за възникнали непредвидени опасности на
строителната площадка;
3.5. сътрудничи при разследването на причините за обстоятелствата, посочени в
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т. 3.30;
3.6. да спазва изискванията на нормативната уредба при изпълнение на всички видове
дейности на строителната площадка, а именно:
- 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 на строителната площадка;
3.10. предоставя за работа на строителната площадка 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;
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3.16. осигури на ангажирания персонал необходимите санитарно-битови помещения;
3.17. да следи и да не допуска на работната площадка 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 площадката (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 на строителната площадка ;
3.21. предоставя за работа на строителната площадка 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 на работната площадка 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 на строителната площадка;
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 строителната площадка;
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
живота и здравето на лицата на строителната площадка :
- незабавно разпореждат спиране на работата и извеждат собствения застрашен
персонал;
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- 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 на
площадката, 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.
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 ...............................:
....................................

Отговорни ръководители:
- За „Булгартрансгаз“ ЕАД:

ОД-ВН-051, v06

- За .............................................:
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:

Преоборудване на горивната система с нискоемисионни
горивни камери и модернизация на системата за
автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател
(ГТД) тип ТНМ 1304

Референтен номер:

190-054

Настоящият документ съдържа описание на предмета на поръчката, условията и
изискванията към изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
1.1. Предназначение:
Газотурбинният двигател (ГТД) THM 1304-11 и газов компресор (ГК) тип RV080/1 образуват
газотурбинен компресорен агрегат (ГТКА), като същият е част от оборудването на
компресорна станция (КС) „Странджа“ – ГТКА № 4.
Kомпресорната станция е част от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
1.2. Основни конструктивни единици на ГТД:
Газотурбинният двигател се състои от газгенератор (ГГ) зав. № 2055 и силова турбина (СТ)
зав. № 2056.
1.3. Данни за техническото състояние на ГТД.
С Решение № 371-НО-ИО-А2/2016 г. на МОСВ ГТКА № 4 от КС „Странджа“ е спрян от
експлоатация, до преоборудване на горивните системи с екологични такива.
Към момента на извеждане от експлоатация ГТД е достигнал еквивалентна обща наработка
(ЕОН), както следва: газгенератор (ГГ) зав. № 2055 ЕОН = 45 067 часа и силова турбина
(СТ) зав. № 2056 ЕОН = 47 155 часа.
На ГТД предстои да бъде извършена V3 инспекция, за възстановяване на експлоатационните
му характеристики и осигуряване на надеждна и безаварийна експлоатация до достигане на
последваща еквивалентна обща наработка от ЕОН=80 000 часа, регламентирана от сервизна
концепция на производителя № SP060432R0000E99.
1.4. Произход и въвеждане в експлоатация:
ГТД е произведен, инсталиран и въведен в експлоатация през 2002 г. от германската фирма
MAN Turbomaschinen GHH Borsig, чийто правоприемник е MAN Energy Solutions SE.
2. Цел на поръчката:
Целта на поръчката е възстановяване работоспособното състояние на ГТКА № 4 от КС
„Странджа“ с постигане на екологични характеристики до нива в съответствие с
действащото към момента законодателство по отношение на емисиите изпускани в
атмосферата.
3. Предмет на поръчката.
В предмета на поръчката се включват следните основни дейности:
3.1. Преоборудване на горивната система на ГТД тип ТНМ 1304, съставен от ГГ № 2055 и СТ
№ 2056 с нискоемисионни горивни камери.
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3.2. Модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател
(ГТД) тип ТНМ 1304.
3.3. Конструктивни промени, в т.ч. модернизация и реконструкция на контейнера на ГТД
(кабината), периферно и спомагателно оборудване.
3.4. Доставка на необходимото за влагане оборудване и материали, резервни части,
специализирани инструменти и приспособления и други за изпълнение предмета на
Договора, придружени от съответната „Документация за качество” (сертификати за
произход, декларации за съответствие, технически паспорти и др.) и „Експлоатационна
документация”.
3.5. Обучение на персонала на Възложителя.
3.6. Изпитания и въвеждане в експлоатация.
3.7. Гаранционна отговорност - отстраняване на проявени дефекти през гаранционните
срокове за гарантиране експлоатационната годност на НЕГС и САУ.
4. Изисквания към изпълнението на всяка от основните дейности.
4.1. Преоборудване на горивната система на ГТД тип ТНМ 1304, съставен от ГГ №
2055 и СТ № 2056 с нискоемисионни горивни камери.
4.1.1. Нискоемисионната горивна система (НЕГС) да е от сух тип (Dry Low Emission
combustor), т.е. реализацията на нискоемисионния горивен ефект да не е свързан с
използването на катализатори, вода, пара или други консумативи.
4.1.2. НЕГС да е от същия вид като съществуващата в момента – с 2 бр. V-образно
разположени индивидуални изнесени горивни камери.
4.1.3. Внедряването на НЕГС да не бъде свързано със замяна на съществуващи възли от ГТД,
с изключение на елементите, представляващи част от самата НЕГС.
4.1.4. НЕГС да има периоди на инспекции и капитални ремонти не по-малки от предвиденото
за останалите горещи части от ГТД в актуалната сервизна концепция на Производителя на
ГТД.
4.1.5. Да бъде извършен анализ на риска на ГТД, оборудван с предлаганата НЕГС.
4.1.6.НЕГС да осигурява стартиране при климатичните условия на компресорната станция
без външна намеса и корекции на алгоритъма.
4.1.7. НЕГС да бъде съвместима с конструкцията на двигател ТНМ.
4.1.8. Да се предвиди топлинна изолация на НЕГС, която да е с гарантирана /без повреди и
разрушаване/ експлоатация от 40 000 часа наработка.
4.1.9. Да се представи сервизна концепция за извършване на инспекции V1, V2 и V3 на
нискоемисионните камери, като периодите не трябва да бъдат по-малки от тези за
извършване на инспекциите на ГТД съгласно сервизна концепция № SP060432R0000E99 на
производителя;
4.1.10. Горивната камера да бъде защитена по подходящ начин от анормални процеси.
4.1.11. Да бъде извършено изпитание в експлоатационни условия след монтаж в ГТКА 4 на
КС „Странджа“ за доказване на екологичните характеристики.
- Екологичните характеристики, които трябва да бъдат постигнати са посочени в т. 4.1.12.
по-долу.
4.1.12. Пределно допустими норми за вредни емисии, изпускани в атмосферата:
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Съгласно Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на
емисии, пределно допустимите вредни емисии изпускани в атмосферата с отработените/
изгорелите газове от ГТКА при работен режим на натоварване от 70 до 100 %, през целият
му експлоатационен живот трябва да бъдат:
Азотни оксиди

– NOx при 15% О2 не повече от 75 mg/Nm3;

Въглероден оксид

– CO при 15% О2

не повече от 100 mg/Nm3;

Серни оксиди

– SOx при 15% О2

не повече от 35 mg/Nm3.

Измерванията се извършват в предвидените пробоотборни точки в изпускателното
устройство, съгласно Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни
източници, както в заводски условия, така и на площадката.
4.1.13. Окончателно окомплектоване с необходимата документация, резервни части и
консумативи за монтаж и подготовка за транспорт до обект на Възложителя – КС
„Странджа“, с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, Р. България.
4.1.14. Транспортиране на НЕГС до КС „Странджа“ (изпълнява се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), за
което се съставя приемо-предавателен протокол.
4.1.15. Монтажът на НЕГС се извършва на място в условията на КС „Странджа“.
4.1.16. Към момента на монтаж на НЕГС, ГТД тип ТНМ 1304, съставен от ГГ № 2055 и СТ №
2056, ще бъде консервиран и наличен на площадката на КС „Странджа“, след извършена V3
инспекция по отделен договор, сключен след проведена обществена поръчка.
4.2. Модернизация на системата за автоматично
газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304.

управление

(САУ)

на

4.2.1. Съществуващо положение
Основните елементи на оборудването за управление, мониторинг и защита са:
4.2.1.1.

Основни системи (ОС)

4.2.1.1.1. Система за управление на процеси SIMATIC S7 - Основна система за
управление на агрегата. Изпълнява следните функции:
•

Управлението на пускането, спирането и работата на ГТКА;

•

Управление на кранове на ГТКА;

•

Управление на помпи и вентилатори;

•

Визуализация на основните параметри и оборудване;

•

Извеждане на съобщения за процесни събития, аларми или предупреждения;

•

Архив на събитията и стойностите на сигналите.

Изградена е на базата на PCS-7 V5.2 със следната конфигурация:
•

Основен рак S7-400 състоящ се от захранващ модул, процесорен модул, модул за
индустриален етернет и два модула за MODBUS комуникация към Turbolog, Bently
Nevada 3500 и ESD контролер на ГТКА;

•

8 рака на базата ET200 с входни и изходни модули S7-300 за контрол на основни
параметри на ГТКА;

•

Profibus комуникация между основния рак и ET200;
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•

Industrial Ethernet за комуникация между отделните ГТКА станционния контролер и
инженерната и операторските станции;

•

Софтуер за програмиране и визуализация PCS7 V5.2 работещ върху ОС Windows NT
V4 SP5;

•

Отдалечени вход-изходни модули IS100 производство на STAHL.

4.2.1.1.2. Контролер SIMATIC S5 95f - редундантна система за безопасност, която
аварийно спира ГТКА. Осигурява допълнителна защита за по-сигурна работа на агрегата.
Състои се от:
•

Два контролера S5 95f;

•

Оптична връзка между контролерите;

•

Набор от дискретни входове и изходи към Simatic S7.

4.2.1.1.3. Контролер Turbolog - Осигурява
антипомпажна защита и разпределено управление.

управлението

на

газовата

турбина,

Управление на газовата турбина:
Турболог получава команди „Старт“ или „Стоп“ от Simatic контролера и поема управлението
при стартиране, нормална работа и спиране на агрегата. Осигурява следните основни
режими:
•

Управление по обороти на компресора;

•

Управление по максимални или минимални обороти на компресора;

•

Управление по максимални или минимални обороти на газгенератора;

•

Управление по температура Т4;

•

Управление по ускорение.

Антипомпажна защита
След получаване на разрешение за затваряне на антипомпажния кран, Турболог поема
неговото управление. Следи през цялото време работната точка на компресора и при
необходимост отваря антипомпажния кран.
Разпределено управление
Превръща разсъгласуването по налягане или поток и работната точка в обороти на
компресора. Целта е при работа на повече от една машина да се постигне оптимизиране и
разпределение на товара върху отделните агрегати в работа.
Със сервизен бюлетин производителя съобщава за спиране на поддръжката на този
контролер. Функциите на Турболог следва да бъдат включени в бъдещата единна система
за управление.
4.2.1.2.

Спомагателни системи (СС)

4.2.1.2.1. Система за измерване вибрации Bently Nevada 3500
В системата за измерване на вибрации Bently Nevada 3500 се измерват вибрации и аксиални
измествания на газовата турбина и компресора за газ. В нея се задават предупредителни и
алармени стойности на измерваните величини. При възникване на предупредително или
алармено събитие се задейства съответно реле, което съобщава на S7 и S5, че трябва да се
предприеме аварийно спиране (при аларма) или извеждане на съобщение за оператора (при
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предупреждение). Измерените стойности се предават по Modbus към S7. Системата се състои
от:
•

RIM модул;

•

4 проксимиторни модула за измерване на вибрации и аксиални измествания ГТКА.

•

Кейфазорен модул;

•

Релеен модул;

•

Модул за комуникация със S7.

4.2.1.2.2. Газдетекторна система
Има следната конфигурация:
•

Газдетекторна система за кабината на газовата турбина;

•

Газдетекторна система за скид за уплътнителен газ;

•

Газдетекторна система за скид горивен газ.

Газдетекторната система на машината е изградена на базата на BIAS 4 контролер. Този
контролер е четири канален, като се използват само два. Контролерът е предназначен за
работа с различни сензори (взривоопасни и токсични среди). Разполага с три релейни
изхода – алармено ниво, предупредително ниво и отказ на контролера.
Газдетекторната система на скидовете се състои от датчик за наличие на метан с 4-20mA
изход. Сигналът от датчиците влиза в S7, където е заложен алгоритъм предупреждение за
наличие на метан.
BIAS 4 не се поддържа от производителя. Контролера и датчиците да бъдат заменени.
4.2.1.2.3. Пожароизвестителна и пожарогасителна система
Изградена е на базата на Esser 8010. Към системата са включени четири термични (ESTI SK
10 1/U) и три оптични датчика (Dettronics U7698B). Системата разполага с панел за
управление. От него могат да се извършват всички настройки и тестове. Централата
разполага с набор от релейни изходи за състояние, предупреждение и аларма. Релейните
изходи влизат в S5 и S7 за визуализация или аварийно спиране.
Esser 8010 не се поддържа от производителя. Централата да бъде заменена със съвременна
пожароизвестителна система.
4.2.1.2.4. Система за измерване на скорост и защита от свръхобороти
Освен чрез директно свързване на датчици за скорост на газовият генератор (ГГ) и силовата
турбина (СТ) в Турболог, се извършва измерване и чрез три специализирани контролери
Jaquet FT1400 (ГГ, СТ и Стартера). FT1400 преобразува честотата на въртене в аналогов
сигнал 4-20mA, който се подава към S7 за обработка. В този контролер се залагат
ограничения за максимална и минимална скорост, които задействат определени релейни
изходи и се подават към S5 и S7 за аварийно спиране.
В бъдещата система за управление измерването на тези точки ще се запази. Средствата за
измерване да се сменят със съвременна система със защита от свръхскорост.
4.2.1.2.5. Електростартер
За стартиране на машината се използва електростартер UNIDRIVE управляван от блок
UNIDRIVE SIZE 5 CONTROL MODULE HW2. Заданието по обороти, управляващите сигнали и
обратни връзки са чрез аналогови и дискретни сигнали.
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4.2.1.2.6. Управление на електродвигатели и нагреватели
За управление на електродвигателите и нагревателите се използват устройства Simocode
3UF5001 управлявани по PROFIBUS-DP от контролера. Всяко от тях има локален панел за
управление изведен на вратата на таблото. За плавно стартиране на електро двигателите се
използват софтстартери SIKOSTART 3RW22.
4.2.2. Изисквания към системата за автоматично управление (САУ) на ГТД тип
ТНМ 1304.
4.2.2.1. Да се заменят съществуващите системите за управление, мониторинг и
безопасност, а именно: SIMATIC S7 PCS7 V5.2; SIMATIC S5 95 F и Turbolog (наричани по-долу
стари системи) с единна нова система (наричана по-долу интегрирана система за
управление, мониторинг и безопасност - ИСУМБ), която да изпълнява в цялостна пълнота
техните функции и да има степен на сигурност не по-ниска от най-високата за старите
системи и да е с достатъчно бързо действие за точно и безопасно управление на всички
технологични и защитни процеси. ИСУМБ трябва да извършва и управлението и защитните
функции, свързани с работата на НЕГС.
4.2.2.2. ИСУМБ да изпълнява функциите на всички основни системи по т. 4.2.1.1.
4.2.2.3. ИСУМБ да интегрира функциите на спомагателните системи по т. 4.2.1.2.
4.2.2.4. Горивната система да бъде изпълнена с нови дозиращи и отсекателни елементи.
4.2.2.5. Антипомпажните клапани (АПК) П2 (2 броя) да бъдат изнесени извън
пространството на масления резервоар и корпуса на двигателя, с цел по-лесна
експлоатация.
4.2.2.6. Всички функции от системите, трябва да се съвместят в един контролер за
управление.
4.2.2.7. Контурите за безопасност да бъдат и хардуерно дублирани.
4.2.2.8. Да бъде изготвен анализ на риска, на база на стандарт IEC 61508 т. 7.16., относно
SIL и оборудването да бъде съгласно този анализ.
4.2.3. Обхват на доставките и услугите за модернизация на САУ на ГТКА:
Контролен шкаф на агрегата (UCP)
Да се достави нов шкаф за управление на агрегата, който да замени изцяло съществуващия.
Той да е предназначен за поставяне в климатизирана контролна зала и да се състои от
следните функционални блокове:
•

ДЦС система за управление на ГКА (PLC), състояща се от:
- Централен процесор, подходящ за поддържане и на вериги за безопасност (за
осигуряване на досегашните функции за безопасност, изпълнявани от SIMATIC S5 95fредундантна система за безопасност);
- Дублирани захранващи блокове;
- Комуникационни модули за комуникация с отдалечени входно/изходни модули и на
промишления панел.
- Комуникационни модули за комуникация със системата за управление на
компресорната станция;
- Промишлен панел с диаметър на екрана минимум 21 инча и съотношението на
екрана 16:9 и разделителна способност 1920 x 1080;
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- Синхронизация с централен GPS часовник на компресорната станция;
- Всички входно/изходни модули за управлението на устройствата да се свържат с
нередундантна връзка;
- Входно изходните модули, участващи във веригите за безопасност, да имат
редундантна връзка с централния процесор.
•

В контролера да се реализира:
- Логиката за управление и наблюдение на агрегата;
- Логиката за управление на газовата турбина THM-1304 и новите нискоемисионни
камери;
- Логиката за управление на компресора RV-080;
- Логическата последователност за напълно автоматичното стартиране, работа и
спиране;
- Логиката за защита и аварийно спиране на агрегата с отказоустойчиви
входно/изходни-модули за функционална защита на машината;
- Регулиране оборотите и режима на работа на газовата турбина;
- Антипомпажна защита на компресора;
- Система за визуализация, представляваща промишлен панел за осигуряване
наблюдението на основни функции за наблюдение и управление на агрегата, без
системата за управление на станцията.

•

Връзка и управление от станционната система:
- Да се реализира отделна връзка със станционната система като се запазят данните
които се подават сега към нея и от нея и разширят с данните за НЕГС;
- Да се запазят функциите за управление на агрегата от станционната система
включително и участието в станционното разпределение на товара.

• Управление сигнализацията за пожар и пожарогасене (FDS)
За сигнализацията за пожар и пожарогасене, трябва да бъде доставена нова система.
Тя да управлява наличната СО2 пожарогасителна система и наличната сигнализация за
пожар и известяване. Всички бутони за освобождаване на CO2 на акустичния кожух на
газовата турбина, трябва да бъдат сменени с нови и да са съставна част на доставката
на инсталацията. Новата система за сигнализацията за пожар и пожарогасене и
нейните принадлежности (защитни бариери и т.н.) трябва да бъдат интегрирани в
новия контролен панел на агрегата.
• Предупредителна система за газ (ПСГ)
Наличната предупредителна система за газ и наличният сигнализатор за газ, трябва да
се сменят със съответната по SIL предупредителна система за газ.
Новата система трябва да се състой от най-малко 4 бр. инфрачервени-точкови
сигнализатори за газ с аналогов изход, които да бъдат монтирани в акустичния кожух
на газовата турбина. 4-20mA сигналите на детекторите на газ, трябва да бъдат
наблюдавани в интегрираното управление на безопасността. За аварийните нива да се
подават сигнали с дискретни контакти към системата за управление.
• Система за виброконтрол на машината (СКМ)
За контрол на вибрациите и аксиалните премествания на валовете на турбината и
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компресора, в контролния панел на агрегата да се интегрира съществуващата система
Bentley Nevada 3500 и използват съществуващите датчици. Комуникация с PLC се
извършва чрез MODBUS TCP протокол. Аварийното спиране при превишаване на
граничните стойности, да е чрез релейни контакти към частта за безопасност на PLC.
• Система за защита от свръхобороти (OVS)
Да се достави и интегрира в новия контролен панел на агрегата нова система за
защита от свръхобороти, отговаряща на IEC61508. Тя трябва да използва наличните
датчици за обороти на GG и PT валове. При откриване на свръхобороти и при
превишаване на граничните стойности, сигурно да спре машината, чрез системата за
аварийно спиране.
• Системи за задвижване и регулиране на изпълнителните устройства на
газовата турбина
Да се инсталира нова система за сервозадвижване, която да управлява и позиционира
необходимите за безопасната експлоатация на турбината изпълнителни звена:
- 1 бр. направляващи лопатки на входа на газгенератора;
- 1 бр. регулиращ кран на горивния газ;
- 1 бр. регулиращ кран на пилотен горивен газ (ако е приложимо);
- 2 бр. клапи за екологичните камери (ако е приложимо).
Системата за сервозадвижване, да се интегрира в управлението на агрегата, като
комуникацията с контролера, трябва да бъде PROFIBUS-DP, а връзката с
изпълнителните механизми по CAN. Примерна схема на сервозадвижването е
представена в Схема 1.

Схема 1
• Отдалечени входно-изходни модули (RIO)
Под филтрите за въздух на агрегата, да се инсталират нови отдалечени входно-изходни
модули, които да заменят съществуващите отдалечени входно-изходни модули, за свързване
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на сигналите от агрегата с контролера. Те да се инсталират в подходящ шкаф със защита
IP65 от неръждаема стомана за монтаж на открито и отговарящи на изискванията за
искробезопасност в мястото на монтаж. Шкафът и модулите да се предвидят за външни
температури от -30°C, до +45°C и относителна влажност от 30% до 95%. За намаляването
на външни метеорологични влияния, под филтъра да се изгради лека алуминиева защитна
конструкция с голяма врата и прозорци. Тя трябва да защитава оборудването от слънчеви
лъчи, дъжд, сняг и вятър и да позволява ремонт при лоши метеорологични условия.
В RIO да са монтирани необходимите входно-изходни модули за сигналите от датчиците на
газовата турбина, компресора и периферното оборудване. Свързването на вход-изходните
модули с датчиците и другото оборудване, да става с подходящи инструментални кабели
(единични, двойни, тройни, Multi, RTD, TC и др.). Да се предвидят нови кабели от входноизходните модули до датчиците и изпълнителните механизми на агрегата. Да се предвидят,
доставят и инсталират всички необходими кабелни канали за кабелите. Да се предвидят
необходимите модификации на съществуващите клемни кутии и ако е нужно доставка на
нови и компонентите за инсталиране в тях (клеми, трансмитери, модули за защита от
пренапрежения и т.н.). Наличните температурни трансмитери (Rosemount 248) за
термодвойките, трябва да се сменят с RTD/TC – входни модули в отдалечените вход-изходи.
Свързването на шкафа за отдалечените вход-изходи на командното табло в командната
зала, да се реализира с резервирана оптична връзка. За това да се монтират съответни
сигнални преобразуватели (Optical Link Modul – OLM), както в шкафа за отдалечените входизходи, така също и в контролния панел.
Захранването на шкафа за отдалечените вход-изходи да е дублирано по отделни кабели.
Шкафът с отдалечени вход-изходи се състои основно от следните компоненти:
- Дублирани захранващи блокове 24V DC;
- Комуникационни модули за отказоустойчива оптическа връзка с контролера на агрегата;
- Входно-изходни модули в неотказоустойчиво изпълнение;
- Входно-изходни модули в отказоустойчиво изпълнение за сигналите отговарящи за
безопасността;
- В случай, че е необходимо Ex-бариери и интерфейсни модули;
- Отопление на шкафа срещу образуване на конденз.
• Защита от пренапрежения
(дистанционен вход/изход)

и

мълнии

за

контролния

панел

и

RIO

Да се реализира защита от пренапрежения за електро-, измервателни-, управляващи- и
регулиращи елементи в контролния панел и в шкафове на отдалечените вход-изходи.
Въз основа на изисквания на актуалните норми за гръмозащита, ако трябва да бъдат
монтирани съоръжения за защита от пренапрежения, те да бъдат съобразени със защитните
модули (устройства за защита от пренапрежения), съответно на наличните електрически
вериги и инструментална екипировка. Устройствата за защита от пренапрежение предпазват
техническите съоръжения от повреди, предизвикани от въздействието на атмосферните
влияния и влияния от преходни захранвания. При попадение на мълния върху
мълниеприемната система на компресорната станция, не трябва да има повреди по агрегата.
Необходимите модули за защита от пренапрежения могат да бъдат монтирани за
оптимизиране на действието в отделен разпределителен шкаф.
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• Интерфейс Център за Контрол на Двигателите (МСС)
Съществуващите центрове за управление на двигателите (МСС), са съоръжени с
конвенционални софтстартери на електродвигателите. Те да се заменят с нови управлявани
по PROFIBUS-DP. Да се планират промени във връзките на таблото за работа с новия
контролен панел.
Съществуващия Контролен панел има окабелен интерфейс към съществуващия Център за
Контрол на Двигателя (МСС). Съответните МСС интерфейсни сигнали, да се свържат в новия
контролен панел. Да се предвидят отказоустойчиви вход-изходи за сигналите управляващи
критични механизми на агрегата (вентилатор на акустичния кожух, блокиране отоплението
на газа и др.).
На едноскоростния вентилатор за охлаждане на маслото, и едноскоростните вентилатори на
охладителите на газа да се монтират честотни управления. Те да се интегрират в
алгоритмите на агрегата като по PROFIBUS-DP се управляват и подават данни към системата
за визуализация и управление.
Съществуващите Simocode устройства да се заменят с актуален еквивалентен модел, като по
PROFIBUS-DP те се управляват и подават данни към системата за визуализация и
управление. На вратите на шкафовете да се инсталират индивидуални локални панели за
управление за всеки SIMOCODE.
•

Система за визуализация и управление

Да се изгради нова система за визуализация и управление състояща се от сървър
разположен в помещението за MCC и клиентска станция разположена в помещението на
операторите. За връзка между тях да се изгради нова отделна оптическа връзка. Дисковия
масив на сървъра да е от 5 диска конфигурирани в RAID5 и един резервен конфигуриран
HotStandbay.
Дисковият масив на клиентската станция да е от два диска конфигурирани в RAID-1.
Сървърът и клиентската станция да са с минимум 24“ монитор 1920х1080 предназначен за
непрекъсната работа.
За програмиране на агрегата да се достави преносим компютър с 15“ 1920х1080 монитор, I7
CPU, 32 GB RAM, на който да се инсталира софтуера за програмиране на агрегата и всички
софтуери за настройка на интелигентните устройства. За връзка с тези устройства да се
доставят и необходимите интерфейсни конвертори и кабели.
• Първични датчици за налягане и температура
Да се заменят всички датчици за налягане и температура с нови, като се съобразят с
условията на работа и степента на взривоопасност на средата в която са монтирани.
4.3. Конструктивни промени, в т.ч. модернизация и реконструкция на контейнера
(кабината), периферно и спомагателно оборудване.
4.3.1. Да се извърши модернизация на контейнера на ГТД (кабината) с цел, създаване на
възможност за лесен достъп, безопасен ремонт и обслужване на съществуващите и новите
съоръжения, осигуряване на необходимото
пространство за разполагане на
нискоемисионната система, както и да позволява демонтаж на турбината в пълна
комплектация. При разработване на конкретните технически решения за реконструкция на
контейнера, същите следва да се съгласуват с Възложителя.
4.3.2. Да се предвиди ново подходящо обдухване (охлаждане) на кабината, съобразено с
промяна на топлообменните параметри на НЕГК.
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4.3.3. Да се предвиди нова изолация в панелите на кабината, за подобряване на
звукоизолирането.
4.3.4. Да се ревизира и при необходимост да се модифицират подемните съоръжения за
двигателя, оборудван с нискоемисионни горивни камери, с товараподемност съобразена с
тежестта на оборудването.
4.3.5. Да се извърши топлинна изолация на маслената система и на системата за
уплътнителен газ.
4.3.6. Да се извърши инспекция и текущ ремонт на периферното оборудване.
4.4. Доставка на необходимото за влагане оборудване и материали, резервни
части, специализирани инструменти и приспособления и други за изпълнение
предмета на Договора, придружени от съответната „Документация за качество”
(сертификати за произход, декларации за съответствие, технически паспорти и
др.) и „Експлоатационна документация”.
4.4.1. Оборудването и материалите, които се доставят за влагане, трябва напълно да
съответстват на техническите параметри, стандарти и количества, посочени в настоящата
спецификация, приетата оферта на участника, избран за Изпълнител, като част от
поръчката.
4.4.2. Доставеното оборудване трябва да бъде ново, в конструктивно завършен вид и в
пълно съответствие с „Техническите изисквания“ на Възложителя, като за производството му
не трябва да са използвани рециклирани части и възли. Оборудването не трябва да бъде
опитен образец или нулева серия. Оборудването трябва да отговаря на съществените
изисквания към продуктите съгласно изискванията на българското и европейско
законодателство.
4.4.3. Да се доставят необходимите специализирани инструменти и приспособления за
механична дейност, осигуряващи възможност на Възложителя за изпълнение на техническо
обслужване, рутинни прегледи, регулировки и др., в съответствие с изискванията на
експлоатационната документация на производителя на технологичното оборудване и
неговите окомплектоващи елементи, възли и агрегати. Приспособленията трябва да бъдат
съпроводени с необходимата техническа документация.
4.4.4. Да се достави един комплект технически средства за проверка защитите на САУ на
ГТКА според изискванията на инструкцията по експлоатация.
4.4.5. Да се достави комуникатор за проверка и настройка на първичните преобразуватели,
както и калибратор за проверка на аналоговите входове.
4.4.6. Да се достави един комплект от хардуерни и софтуерни средства за програмиране и
диагностика на всички интелигентни устройства, доставени със САУ на ГТКА (честотни
управления, софтстартери, противопожарна защита, газдетекторна система, регулатори,
датчици и др.). Софтуерните продукти трябва да бъдат инсталирани на промишлен ноутбук,
имащ необходимите интерфейси за връзка с устройствата.
4.4.7. Доставка на резервни части:
4.4.7.1. Изпълнителят да достави необходимите резервни части за двугодишна непрекъсната
експлоатация, съгласно изискванията на експлоатационната документация на производителя
на технологичното оборудване (Нискоемисионната горивна система, САУ на ГТКА и друго
вложено оборудване). Качеството на тези части трябва да съответства на изискванията към
основното технологично оборудване.
4.4.7.2. Всички резервни части, да бъдат заводски консервирани, с гарантиран срок на
съхранение минимум 2 години, в закрити складови помещения на Възложителя.
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4.4.7.3. Всички резервни части трябва да бъдат съпроводени с необходимата техническа
документация.
4.4.8. Техническа документация:
Експлоатационна техническа документация
• Изпълнителят трябва да предостави документацията, която е необходима на Възложителя
за последваща експлоатация и обслужване. Тази документация се предоставя на
Възложителя съвместно с оборудването на площадката на КС.
• Мерните единици, използвани в документацията трябва да бъдат в метрична система СИ.
• Техническите описания на конструкцията и принципа на работа на оборудването трябва
да включват минимум следната информация:
- Схеми и чертежи;
- Илюстрован каталог с референтните номера на детайлите и възлите;
- Инструкция за оперативно обслужване;
- Инструкция за техническо обслужване;
- Инструкция за периодични и други инспекции (технологични карти);
- Документация за специализиран инструмент и апаратура за обслужване, периодични
инспекции и ремонт;
- Документация за диагностика;
- Работни инструкции за технологичното оборудване;
- Инструкции за безопасност на труда;
- Общи данни за основните материали (токсичност, експлозивност, възпламеняемост и
др.);
- Други.
• По САУ на ГТКА:
- Инструкция за програмиста;
- Инструкция за оператора;
- Описание на основните модули на програмното осигуряване;
- Описание на комуникациите между отделните контролери в състава на МСС, UCP;
- Описание на комуникациите между UCP и компютрите;
- Алгоритъм за управление;
- Други.
Документация по качество
Документацията по качеството трябва да включва като минимум следното:
• Пълен комплект от: паспорти, формуляри, протоколи от заводски изпитания, сертификати
за влаганото оборудване, сертификати за качество и декларации за съответствие към
продуктите съгласно ЗТИП на всички доставени материали и оборудване, за всички
дейности и доставки в обхвата на поръчката;
• Декларации за съответствие на доставеното оборудване по приложимите Наредби за
съответствие по Закона за техническите изисквания към продуктите.
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Цялата Документация по настоящата точка, да бъде представена на английски и
български език.
4.5. Обучение на персонала на Възложителя.
4.5.1. Изпълнителят трябва да проведе обучение на 6 бр. специалисти на Възложителя по
устройство и принцип на работа, технология на процеса, техническа експлоатация,
техническо обслужване, техническа диагностика (визуална, параметрична и друга), ремонт и
други на доставеното оборудване.
4.5.2. Обучението да обхване НЕГС и САУ на ГТКА.
4.5.3. За системните инженери на КС, трябва да бъде осигурено обучение за модифициране
на програмното осигуряване на контролерите на САУ на ГТКА.
4.5.4. За останалия персонал на Възложителя, ангажиран с експлоатацията и техническото
обслужване, да се проведе обучение за цялостното технологично оборудване и системи.
Обучението на персонала, трябва да бъде проведено на площадката на КС „Странджа“.
4.5.5. Обученията, следва да бъдат извършени преди провеждането на 72 часови
станционни изпитания по т. 4.6. по-долу.
4.6. Изпитания и въвеждане в експлоатация.
4.6.1. След приключване на монтажа на НЕГС и дейностите по т.т. 3.2., 3.3., 3.4. и 3.5. от
предмета на поръчката се извършват 72 часови станционни изпитания на ГТКА № 4 на КС
„Странджа“.
4.6.2. Изпълнителят извършва всички настройки, необходими за пускане в експлоатация.
4.6.3. Изпълнителят, в присъствието на Възложителя, извършва 72 часови станционни
изпитания, за доказване работоспособността на извършените дейности и покриване на
екологични характеристики по т. 4.1.12. За изпитанията се съставя двустранно подписан
протокол от Изпълнителя и Възложителя. При наблюдавани отклонения по време на
полевите изпитания, Възложителят може да подпише протокола със забележки, като
задължително посочва дали и в какъв времеви интервал ще се проведат повторни
изпитания, след отстраняване на забележките.
4.6.4. При наличие на протокол по т. 4.6.3, подписан без забележки от Възложителя,
Оборудването се въвежда в експлоатация.
4.7. Гаранционна отговорност - отстраняване на проявени дефекти през
гаранционния период.
4.7.1. Гаранционните срокове за изпълнените дейности по предмета на поръчката са, както
следва:
4.7.1.1. Гаранционният срок по работа на НЕГС и САУ не трябва да бъде по-малък от 8000
работни часа.
4.7.1.2. Гаранционният срок по време на НЕГС и САУ не трябва да бъде по-малък от 18
месеца, освен ако в това време не е изтекъл срока по т. 4.7.1.1.
4.7.1.3. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане в експлоатация
на НЕГС и САУ.
4.7.2. Ако в рамките на гаранционния период по т. 4.7.1. бъдат открити отклонения и/или
дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Рекламацията се оформя чрез образеца на Рекламационен акт.
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4.7.3. Рекламационният акт трябва да бъде изпратен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет)
работни дни от момента на откриване на отклонението и/или дефекта. Заедно с
рекламационния акт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща електронни записи от технологичните
параметри в контролера за съхранение на данни на посочен в предложение за изпълнение
на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ електронен адрес.
4.7.4. В срок до 15 календарни дни считано от получаване на Рекламационния акт по т.
4.7.2. и данните по т. 4.7.3., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
4.7.4.1. Посочва начина за отстраняване на отклоненията и/или дефектите, посочени в
Рекламационния акт, по един от следните начини:
а) ремонт на място от специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) ремонт в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.7.4.2. Констативен протокол от анализа на записите по т. 4.7.3, в който да са направени
еднозначни изводи относно правилната (неправилната) експлоатация на гаранционните
НЕГС и САУ и ясно да е посочено има ли и каква причинно-следствена връзка между
възникване на дефекта и евентуално констатираните отклонения в експлоатацията, както и
начина за отстраняване на отклоненията и/или дефектите.
4.7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право в срока по т. 4.7.4, да изпрати свои специалисти за своя
сметка на място на площадката на компресорната станция за проверка на отклоненията
и/или дефектите, посочени в Рекламационния акт и анализиране на причините за проявата
им.
4.7.5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 45 календарни дни от получаване на Рекламационния акт
по т. 4.7.2. и данните по т. 4.7.3., е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или че
приема рекламацията по т. 4.7.3. или в този срок изпраща своето становище за
необоснованост на рекламацията преди започване на ремонтно-възстановителните работи. В
случай че в този срок не бъде изпратено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомление за приемане на
рекламацията или становище за необоснованост на рекламацията се счита, че изпратеният
рекламационен акт се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като гаранционно събитие при правилна
експлоатация на гаранционните НЕГС и САУ и извършването на ремонтно-възстановителните
работи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.7.6. В срок не повече от 30 календарни дни от датата на получаване на уведомлението за
приемане на рекламацията по т. 4.7.5.1. или изтичане на срока по т. 4.7.5.1. без да е
получено становище за необоснованост на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
отстрани възникналите отклонения и/или дефекти, ако същите могат да се отстранят чрез
ремонт на място. Когато е необходим ремонт в заводски условия, срокът се съгласува
предварително от страните и не може да е повече от 150 календарни дни от датата на
получаване на уведомлението за приемане на рекламацията по т. 4.7.5.1. или изтичане на
срока по т. 4.7.5.1. без да е получено становище за необоснованост на рекламацията.
4.7.7. В случай че в рамките на гаранционния срок се наложи отстраняване на дефект на
горивната камера в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по рекламация, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
ще я получи при условия FCA КС „Странджа”, Р. България (съгласно INCOTERMS-2010) и ще я
транспортира за своя сметка до ремонтната си база. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща горивната
камера след завършване на ремонта, при условия DDP/DAP - КС “Странджа”, Р. България
(съгласно INCOTERMS-2010).
4.7.8. Всички рискове и разходи, свързани с транспортирането и гаранционния ремонт на
НЕГС и гаранционния ремонт на САУ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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4.7.9. В случаите, когато отстраняването на отклоненията и/или дефектите може да се
извърши на място, доставката на резервните части и консумативи, необходими за ремонта,
се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условия DDP/DAP - КС „Странджа“, Р. България. Всички
разходи и рискове, свързани с доставката, замяната, както и стойността на заменените части
и консумативите, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.7.10. След извършване на гаранционен ремонт в ремонтната база на ИЗПЛЪЛНИТЕЛЯ или
в условията на компресорната станция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя нов гаранционен срок
на ремонтираните или заменени части, вложените консумативи и извършените ремонтни
работи, който е не по-малко от 8000 часа наработка или не по-малко от 18 месеца, от датата
на обратната доставка в обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което настъпи по-рано.
4.7.11. Назначеният по т. 4.7.1. и 4.7.10. гаранционен срок по време на НЕГС и/или САУ, се
удължава с времето, през което НЕГС и/или САУ е била извън експлоатация поради
възникване на гаранционно събитие. Независимо от горното, всички гаранционни срокове са
(по предложение на участника), но не по-малко от 48 месеца от датата на първоначалното
въвеждане в експлоатация.
4.7.12. Рекламацията ще се счита за необоснована, ако дефектът се дължи на неправилното
съхранение и/или неправилна експлоатация в резултат от неспазване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
предоставените му инструкции и препоръки.
4.7.12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по т. 4.7.5.1.
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно своето становище за необоснованост на рекламацията
преди започване на ремонтно-възстановителните работи. В случай че в срока по т. 4.7.5.1.,
е изпратено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ становище за необоснованост на рекламацията
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започва извършването на ремонтно-възстановителните работи.
4.7.12.2. В съгласуван срок, който не може да бъде по-дълъг от срок до 10 (десет)
календарни дни от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на становището по т. 4.7.12.1. се
установява причината за дефекта съвместно от съответни специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се дискутират констатациите от протокола по т. 4.7.4.2., както и
аргументите от полученото становище за необоснованост на рекламацията, за което се
съставя протокол, който се подписва от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ремонтно-възстановителните работи се извършват само след постигане на
общо становище, записано в този протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
характера на дефекта и основателността на рекламацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.7.12.3. Ако не се постигне обща констатация относно причината за дефекта, този факт
също се протоколира. В такъв случай спорът може да се отнесе от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
разглеждане и решаване от Арбитражния съд при Международната Търговска камара
Цюрих, Швейцария съгласно раздел ХІІІ от договора.
4.7.12.4. Сроковете по т. 4.7.6. не започват да текат в случай на получено в срока на т.
4.7.5.1. становище за необоснованост на рекламацията до постигане на общо становище в
протокола по т. 4.7.12.2. за обоснованост на предявената рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
до датата на решението на Арбитражния съд при Международната Търговска камара Цюрих,
Швейцария, в случай че същото е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за основателност на
рекламация.
4.7.12.5. При неоснователност на рекламация, ремонтно-възстановителните работи се
извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛ по силата на друг договор, сключен след проведена обществена
поръчка.
4.7.13. При извършване на гаранционен ремонт по т. 4.7.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
предостави доклад от извършената дефектация. В доклада трябва да фигурират пълни
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списъци от предвидените за замяна нови части и консумативи и предвидените за ремонт
такива.
4.7.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изпрати свои представители по време на извършване
на разглобяването и дефектацията по т. 4.7.13.
4.7.15. Сроковете за изпълнение на дейностите по т. 4.7.13. и т. 4.7.14. се съгласуват от
страните в оперативен порядък.
5. Изисквания към Участника:
5.1. Да притежава сертификат, доказващ въведена система за управление на качеството
съгласно ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, свързан с изменения и подобрения на
турбинни двигатели или турбинни машини.
5.2. В случай че Участникът не е заводът производител на ГТД тип ТНМ 1304, същият трябва
да притежава:
- актуално разрешително от завода - производител за инсталиране на предлаганата НЕГС в
състава на ГТД тип ТНМ 1304 и да предостави оригинал или заверено копие и в превод на
български език.
6. Други изисквания към Изпълнителя:
6.1. Изпълнителят е длъжен, максимум 40 (четиридесет) дни след датата на подписване на
договора, да представи:
- Списък на своите специалисти (трите имена, ЕГН/личен номер на чужденеца, рождена дата
и адрес на лицето), длъжността, която ще заема или конкретната задача, която ще
изпълнява във връзка с извършване на монтаж и полеви изпитания на НЕГС и САУ на
площадката на КС „Странджа“. Към списъка се прилагат следните документи:
- За български граждани и чуждестранни граждани – 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;
- За български и чуждестранни граждани – попълнен Въпросник за издаване на разрешение
за работа в стратегически зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение
на стратегическа дейност;
-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 КС „Странджа“ (стратегически обект по смисъла на постановление №3
на МС от 10.01.2013 г.).
7. Общият срок за изпълнение на всички услуги, предмет на поръчката е не повече от 270
календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
7.1. Срокът за извършване на монтаж и полеви изпитания на НЕГС и САУ на площадката на
КС „Странджа“ е не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата посочена в писменото
уведомление по т.7.2. и изпълнението на следните дейности:
7.1.1. Инспектираният ГТД след извършена V3 инспекция по отделен договор, сключен след
проведена обществена поръчка е доставен на площадката на КС „Странджа“;
7.1.2. Изпълнени са всички дейности по т.4. от Техническата спецификация, без т.4.1.11.,
т.4.1.15, т.4.6. и т.4.7. от Техническата спецификация;
7.1.3. Получен е достъп на лицата до КС „Странджа“.
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7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да изпрати писменото уведомление към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
готовност за изпълнение на монтажа на НЕГС в срок не по-късно от 10 (десет) календарни
дни след датата на изпълнение на всички дейности по т.7.1.1., т.7.1.2. и т.7.1.3. от
техническата спецификация. В уведомлението се посочва конкретна дата за начало на
дейностите по монтаж на площадката на КС „Странджа“ в рамките на срока по т.7.1., която
дата се съгласува от двете страни.
7.3. В случай на забава при извършване на услугите по т.7.1.1. и т.7.1.3. от техническата
спецификация, поради различни причини (забава при доставка на инспектирания ГТД на
площадката на КС „Странджа“, невъзможност за осигуряване на достъп на лицата до КС
„Странджа“ и други непредвидими обстоятелства, които не са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ),
срокът за изпълнение на услугите по т.7. се удължава със съответните срокове на забава.
Причините и срокът на забава при настъпване на някое от изброените обстоятелства се
удостоверяват с двустранно подписани Протоколи между страните.
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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
-

Номер на обявлението в ОВ S:
2019/S 165-405600
OJS URL

Публикация в РОП
929613

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

-1-

Вид процедура

Открита процедура
Наименование:

Преоборудване на горивната система с нискоемисионни горивни камери
и модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на
газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304
Кратко описание:

В предмета на поръчката се включват следните основни дейности: 1.

Преоборудване на горивната система на ГТД тип ТНМ 1304, съставен от ГГ
№ 2055 и СТ № 2056 с нискоемисионни горивни камери. 2. Модернизация

на системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател
(ГТД) тип ТНМ 1304. 3. Конструктивни промени, в т.ч. модернизация и

реконструкция на контейнера на ГТД (кабината), периферно и спомагателно
оборудване. 4. Доставка на необходимото за влагане оборудване и

материали, резервни части, специализирани инструменти и приспособления
и други за изпълнение предмета на Договора, придружени от съответната
„Документация за качество” (сертификати за произход, декларации
за съответствие, технически паспорти и др.) и „Експлоатационна

документация”. 5. Обучение на персонала на Възложителя. 6. Изпитания и
въвеждане в експлоатация. 7. Гаранционна отговорност - отстраняване на
проявени дефекти през гаранционния период.

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или
възложителя (ако е приложимо):
190-054

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

Улица и номер:
-

Пощенски код:
-

Град:
-

Държава:
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---

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

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
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❍ Не
• 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:
-
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Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на
обществена поръчка заедно с други икономически оператори?
❍ Да
❍ 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:
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-

Пощенски код:
-

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.

-6-

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият
оператор няма да използва

• (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
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❍ 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
-

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
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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

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
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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? 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
-
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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
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
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URL
-

Код
-

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
-
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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
-

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
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❍ 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
-

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
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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
-

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:
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❍ 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

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
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-

Код
-

Издаден(о) от
-

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
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-

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 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.
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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
-

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
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-

Споразумение с кредиторите

Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?
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
-

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
-
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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
-

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
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❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

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
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в документацията за обществената поръчка, свързан с участието му в
процедурата за възлагане на обществената поръчка?
Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

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
-

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

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?
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❍ Да
❍ Не
URL
-

Код
-

Издаден(о) от
-

Част IV: Критерии за подбор
В: Технически и професионални способности

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

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:
-

Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление

В член 62, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:

Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за
осигуряване на качеството

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати,

изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор

отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за
достъпност за хора с увреждания?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
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Ако „не“, обяснете защо и посочете какви други доказателства
относно схемата за осигуряване на качеството могат да бъдат
представени:
-

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

Код
-

Издаден(о) от
-

Край
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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ОБРАЗЕЦ О1
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: Преоборудване на горивната система с
нискоемисионни горивни камери и модернизация на системата за автоматично
управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304
Реф. номер: 190-054
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената
обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно
съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията за
участие, в т.ч. техническата спецификация.
1. Предложените от нас услуги, които ще изпълним са в пълно съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в раздели 4 и 6 от Техническата спецификация
и са описани, както следва:
(описват се от Участника, като се вземат предвид и изискванията от документацията за участие.
В случай, че описанието е в по-голям обем, може да се оформи в самостоятелно изготвено
Приложение/я към предложението за изпълнение на поръчката).

1.1. Декларираме, че разполагаме с актуално разрешително за инсталиране на
предлаганата нискоемисионна горивна система в състава на газотурбинен двигател
(ГТД) тип ТНМ 1304 на газотурбокомпресорен агрегат (ГТКА), издадено от заводапроизводител. (ако е приложимо)
Към Техническото предложение за изпълнение на поръчката прилагаме на документ,
удостоверяващ горното обстоятелство (оригинал или заверено от участника копие и в превод на
български език).
(В случай, че участник в процедурата е заводът-производител на газотурбинен двигател тип ТНМ
1304, не е необходимо представянето на документа по т. 1.1.)

1.2. Мястото за извършване на услугите е експлоатационната площадка на КС
„Странджа“, с. Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, Република България.
1.2.1. Ние ще извършим доставката на НЕГС и подлежащите за доставка необходимо за
влагане оборудване и материали, резервни части, специализирани инструменти и
приспособления и други за изпълнение предмета на Договора, придружени от
съответната „Документация за качество” (сертификати за произход, декларации за
съответствие, технически паспорти и др.) и „Експлоатационна документация” при
условие на доставка ………….. DDP/DAP (съгласно Incoterms 2010) КС „Странджа“, с.
Горска поляна, община Болярово, област Ямбол, Р. България.
2. Срок на изпълнение на поръчката:
2.1. Общият срок за изпълнение на всички услуги, предмет на договора е ............. (не
повече от 270) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.
2.1.1. Срокът за извършване на монтаж и полеви изпитания на НЕГС и САУ на
площадката на КС „Странджа“ е ................ (не повече от 30 (тридесет)) календарни дни
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от датата посочена в писменото уведомление по т.2.1.2. и изпълнението на следните
дейности:
2.1.1.1. Инспектираният ГТД след извършена V3 инспекция по отделен договор, сключен
след проведена обществена поръчка е доставен на площадката на КС „Странджа“;
2.1.1.2. Изпълнени са всички дейности по т.4. от Техническата спецификация, без
т.4.1.11., т.4.1.15, т.4.6. и т.4.7. от Техническата спецификация;
2.1.1.3. Получен е достъп на лицата до КС „Странджа“ по реда на т.4.9.1. и т.4.9.2. от
проекта на договор.
2.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да изпрати писменото уведомление към нас за готовност
за изпълнение на монтажа на НЕГС в срок не по-късно от 10 (десет) календарни дни
след датата на изпълнение на всички дейности по т.2.1.1.1., т.2.1.1.2. и т.2.1.1.3. от
настоящото предложение. В уведомлението се посочва конкретна дата за начало на
дейностите по монтаж на площадката на КС „Странджа“ в рамките на срока по т.2.1.1.,
която дата се съгласува от двете страни.
2.1.3. В случай на забава при извършване на услугите по т.2.1.1.1. и т.2.1.1.3. от
настоящото предложение, поради различни причини (забава при доставка на
инспектирания ГТД на площадката на КС „Странджа“, невъзможност за осигуряване на
достъп на лицата до КС „Странджа“ и други непредвидими обстоятелства, които не са по
вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), срокът за изпълнение на услугите по т.2.1. се удължава със
съответните срокове на забава. Причините и срокът на забава при настъпване на някое
от изброените обстоятелства се удостоверяват с двустранно подписани Протоколи
между страните.
2.2. Преди провеждането на 72 часови станционни изпитания ние ще проведем обучение
на 6 (шест) специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията на т. 4.5. от
Техническата спецификация – Приложение № 1 от договора.
3. Гаранционни срокове и рекламации.
3.1. Предлаганите от нас гаранционни срокове на НЕГС и САУ, са както
следва:….......................(не по-малко от 8000 часа) наработка и срок от ..................(не
по-малко от 18 месеца), от датата на въвеждането им в експлоатация след извършен
монтаж от нас, което от двете събития настъпи първо (достигане на посочената
наработка или изтичане на посочения срок).
3.2. Ако в рамките на гаранционните срокове по т. 3.1. от настоящото предложение
бъдат открити отклонения и/или дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви
рекламация към нас. Рекламацията се оформя чрез образеца на Рекламационен акт
съгласно Приложение № 4 към проекта на договор.
3.3. Рекламационният акт трябва да ни бъде изпратен в срок до 5 (пет) работни дни от
момента на откриване на отклонението и/или дефекта. Заедно с рекламационния акт
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща електронни записи от технологичните параметри в контролера
за съхранение на данни на следния електронен адрес ………………………………………….
3.4. След извършване на гаранционен ремонт в ремонтната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
в условията на компресорната станция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя нов гаранционен
срок на ремонтираните или заменени части, вложените консумативи и извършените
ремонтни работи, който е .................... (не по-малко от 8000 часа) наработка или
...................... (не по-малко от 18 месеца) от датата на обратната доставка в обекта на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което настъпи по-рано.
3.5. Назначеният по т. 3.1. и 3.4. от настоящото предложение гаранционен срок по
време на НЕГС и/или САУ, се удължава с времето, през което НЕГС и/или САУ е била
извън експлоатация поради възникване на гаранционно събитие. Независимо от горното,
всички гаранционни срокове са до ............................. (не по-малко от 48 месеца)
от датата на първоначалното въвеждане в експлоатация.
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3.6. Доставените резервни части ще бъдат подходящо консервирани и опаковани, с цел
съхранението им в закрити складови помещения като срокът за съхранение в закрити
складови помещения е ………………. (не по-кратък от 2 /две/ години).
Всички останали условия по отношение на гаранционната отговорност, гаранционните
срокове и рекламации са съгласно условията от проекта на договор, част от
документацията.
4. Начин на плащане:
4.1. …………….. % (не повече от 30 %) от цената по т. 2.1 от проекта на договор в срок
до 15 (петнадесет) дни, след представяне на следните документи:
а) гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства за 100 % от размера
на авансовите средства, които ще се предоставят от Възложителя, със срок на валидност
не по-малко от тридесет дни след изтичане на срока по т. 4.2. от проекта на договор в
една от следните форми, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП:
- парична сума;
- банкова гаранция, съгласно условията на Възложителя от образеца на банкова
гаранция за авансово плащане (Приложение № 5 към проекта на договор) и условията
по т.3.1., б. „а“ от проекта на договор.
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя, съгласно условията по т.3.1., б. „а“ от проекта на договор.
б) оригинална фактура за дължимата сума;
4.2. До ……. % (до достигане на 90 %) от цената по т. 2.1.1. от проекта на договор, след
получаване на НЕГС в КС „Странджа“ и в срок до 15 (петнадесет) дни от представяне на
следните документи:
а) Документ, удостоверяващ доставката на НЕГС на площадката на КС „Странджа“
(подпечата товарителница в мястото на доставка или двустранно подписан приемнопредавателен протокол).
б) Оригинална фактура за дължимата сума.
4.3. Останалата част от цената по т.2.1. от проекта на договора в срок до 15
(петнадесет) дни от представяне на следните документи:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) приемно-предавателни протоколи по т.4.4. и т. 5.1. от проекта на договор за
изпълнение на услугите от предмета на договора.
4.4.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането на аванса по т.4.1., когато:

- гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства не е открита и не му
е представена в срок от 20 /двадесет/ работни дни от датата на подписване на
договора;
- в посочения срок му е представена гаранция, която обезпечава авансово
предоставените средства с допълнителни условия или с условия, които се различават от
посоченото в т. 3.1., б. „а“ от проекта на договор.
4.5. В случай на отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати аванса на основание т.4.4., то
размерът на плащането по т.4.3. се увеличава с размера на аванса.
Когато Изпълнителят не е местно лице за Р. България.
4.6. Преди извършване на дължимо плащане по т.4.3. за дейностите, които се
извършват на територията на Р. България, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен посочените документите по т.4.3. и изискуемите съгласно
действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане документи, а
именно:
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а) удостоверение от данъчната администрация на страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
съответствие с нейната практика и компетентност, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e местно лице за
нея.
б) Декларация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е притежател на дохода от настоящия
договор от източник в Р. България и не притежава място на стопанска дейност или
определена база на територията на Р. България, с които съответните доходи са
действително свързани.
4.7. Плащането по т.4.3. от договора ще бъде извършено на два транша, както следва:
- първи транш в размер на 90 % (деветдесет процента) от дължимото плащане съгласно
сроковете посочени по-горе.
- втори транш в размер на 10 % (десет процента) от дължимото плащане в срок до 60
(шестдесет) дни от датата на плащането по първия транш и представяне на документите
по т.4.6., което настъпи последно. Ако на база представените документи, Националната
агенция по приходите 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.
5. Други условия:
Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в
предложената от нас цена в запечатания плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
определени при качествено изпълнение на договора, при условията, изискванията и
обема, както е определено в документацията за участие и по вид и начин, описан в
настоящото предложение.
Приложения:
Приложение № 1 - Списък на резервните части за двугодишна непрекъсната
експлоатация, съгласно изискванията на експлоатационната документация на
производителя на технологичното оборудване (Нискоемисионната горивна
система, САУ на ГТКА и друго вложено оборудване);
Приложение № 2 - Други по преценка на участника.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

* Предложението за изпълнение на поръчката се подписва от представляващия/ите участник
(юридическо лице, едноличен търговец или обединение).
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Дата ………………………

* Предложението за изпълнение на поръчката се подписва от всяко едно физическо лице и от
представляващия/ ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което
не е юридическо лице, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
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ОБРАЗЕЦ О2
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
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 открита процедура по ЗОП за възлагане на
обществена поръчка с наименование: Преоборудване на горивната система с
нискоемисионни горивни камери и модернизация на системата за автоматично
управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304,
референтен номер: 190-054
Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

ОБРАЗЕЦ О2

Участниците могат да получат необходимата информация за 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 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: http://www.nap.bg" www.nap.bg
Национален осигурителен институт (НОИ)
Контактен център: 0700 14 802
Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64
Интернет адрес: www.noi.bg
Относно задълженията, свързани с 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.;
Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със 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: 8119 443

ОБРАЗЕЦ О3
ОПИС
на представените документи
Наименование на поръчката:
Преоборудване на горивната система с нискоемисионни горивни камери и модернизация на
системата за автоматично управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304
референтен номер: 190-054
Документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
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 участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Документът се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице, едноличен
търговец или обединение).
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в
обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
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,
които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………

ОБРАЗЕЦ O4
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: Преоборудване на горивната система с нискоемисионни
горивни камери и модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на
газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304
Реф. номер: 190-054
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение, при следните условия:
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, съгласно
приложение № 1 (изготвя/т се от Участника с посочени единични цени на видовете услуги, на
резервните части за двугодишна непрекъсната експлоатация и вложените части и консумативи в
преоборудването).


 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от обявата и
приложенията към нея и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.
 Всички посочени цени са в евро без ДДС.
 Общата цена е определена при условие на изпълнение на услугите и доставките при
условие на доставка .......... (DDP/DAP) по Incoterms-2010 – КС „Странджа”, с. Горска поляна,
община Болярово, област Ямбол, Р. България, както и осигуряване на гаранционната
поддръжка през гаранционния срок за гарантиране експлоатационната годност на НЕГС и САУ.
В цената не е включен данък добавена стойност. Посочените цени включват всички разходи по
изпълнение предмета на поръчката.
 В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на обществената поръчка. В случай, че бъде открито
такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена и единичните цени,
изписани цифром с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията срок.
 При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата, изписана словом и ще бъдем задължени да приведем единичните
цени в съответствие с общата цена на офертата, изписана словом в определен от комисията
срок.
Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на:
Цифром: __________________
евро, без ДДС
Словом:________________________________________________________
евро без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността, без ДДС)
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(При публичното оповестяване на предлаганата обща цена за изпълнение на предмета на
поръчката от комисията се оповестява предлаганата обща цена, изписана словом)
Разпределена, както следва:
1. Цената за преоборудване на горивната система на ГТД тип ТНМ 1304, съставен от ГГ №
2055 и
СТ
№ 2056 с нискоемисионни
горивни
камери
..............................
(.................................) евро без ДДС.
2. Цената на услугите по модернизация на системата за автоматично управление (САУ) на
газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304 е в размер на .............................
(......................................) евро без ДДС.
3. Цената за конструктивни промени, в т.ч. модернизация и реконструкция на контейнера на
ГТД (кабината), периферно и спомагателно оборудване е в размер на .............................
(......................................) евро без ДДС.
4. Цената на доставеното необходимо за влагане оборудване и материали, резервни части,
специализирани инструменти и приспособления и други за изпълнение предмета на Договора,
придружени от съответната „Документация за качество” (сертификати за произход, декларации
за съответствие, технически паспорти и др.) и „Експлоатационна документация” е в размер на
............................. (......................................) евро без ДДС.
5. Цената за обучение на персонала на Възложителя и изпитания и въвеждане в експлоатация
е в размер на ............................. (......................................) евро без ДДС.

Забележки:
 В предложената от нас цена е включен дължимият данък при източника (в Р.

България) в размер на 10% от дължимото съответно плащане, съгласно действащата спогодба
за избягване на двойното данъчно облагане, като се задължаваме да предоставим изискуемите
документи за прилагане на спогодбата (когато Участникът не е местно лице за Р. България).

При непредставяне на изискуемите документи в установения за това срок, съгласно
действащата спогодба, Възложителят удържа 10 % от съответното плащане.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице:
Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

* Ценовото предложение се подписва от представляващия/ите участник (юридическо лице, едноличен търговец или
обединение).
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват в обединението - име и
фамилия)
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, които участват в
обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
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БАНКОВА ГАРАНЦИЯ РЕФ . №.........
ЗА ИЗПЪ ЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪ ЧКА

ДО
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
ГР.СОФИЯ, Ж.К. „ЛЮЛИН“ 2,
БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ № 66,
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
с ЕИК 175203478
Ние, ...................... /Банка/ ............................. със седалище /адрес/ сме известени от
нашият Клиент ................................... (посочва се наредителя по банковата гаранция), че
изпълнител …………… (посочва се наименование на участника 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
им форма в случай, че има такава) наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше
Решение № БТГ ..................... /.................. г. (посочва се номера и датата на решението
на Възложителя за определяне на изпълнител на предмета на обществената поръчка,
съответно обособената позиция ако процедурата е по обособени позиции) е определен за
изпълнител на обществена поръчка с предмет: ....................................................... (описва
се предмета и съответната обособена позиция, както и референтния й номер, ако има
такива).

Също така, сме информирани, че съгласно чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона на обществените
поръчки, при подписването на договора за възлагането на обществената поръчка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената
обществена поръчка, да представи Банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша
полза, за сумата в размер на ............% от общата стойност на поръчката
(цифром),
а
именно
..................................
(словом:
................................
.......................................) лева, за да гарантира предстоящото изпълнение на
задълженията си, в съответствие с договорените условия.
Във
връзка
с
гореизложеното
и
по
Ваше
нареждане,
ние,
...................................................... /Банка/, представлявана от ............................. се
задължаваме неотменимо и безусловно, независимо от валидността и действието на
горепосочения договор да Ви заплатим при първо Ваше писмено искане, всяка сума
максимум до ..................... (цифром) .............................................................. (словом) в
срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано
искане за плащане, деклариращо, че изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло
свои задължения по договора или е налице друго основание за задържане на Гаранцията
за изпълнение по Договора, в т.ч. в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и когато услугите не отговарят на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
това основание и при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването
му в несъстоятелност;
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Всяко плащане по тази гаранция от страна на ........………........... (Банка) в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ намалява нейния ангажимент с размера на платената сума.
Стойността
на
банковата
гаранция
ще
намалява
след
получаване
в
……………………....................... (Банка) на писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
указващо точния размер на редуцираната сума.
Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че
положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за
усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен
текст чрез надлежно SWIFT съобщение от централата на обслужващата Ви банка,
потвърждаваща че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана
поща или куриерска служба и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.
Тази гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване.
Настоящата гаранция е валидна до.......................... (дата) и изтича изцяло и автоматично
в случай, че до ........... часа (местно време) на .................. (дата) искането Ви, предявено
при горепосочените условия не е постъпило в .................................. (Банка, адрес). След
тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на Банковата
гаранция ни е върнат или не.
Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Изпълнителя да удължи тази гаранция,
ако приемането на работите, предмет на договора, не се осъществи преди датата на
изтичане на тази гаранция.
Ние сме информирани, че Банковите разходи по откриването и поддържането на
банковата гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ....................................... (Банка, адрес).
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
ЗА БАНКА
Подписи: ................................
................................
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БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА ПО ДОГОВОР ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДО
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
ГР.СОФИЯ, Ж.К. „ЛЮЛИН“ 2,
БУЛ. „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ № 66,
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
с ЕИК 175203478
Ние, _____________ /Банка/ _____________със седалище /адрес/ сме известени от нашият
Клиент ................................... (посочва се наименование на участника и правно

организационна форма, както и ЕИК. Когато участникът е обединение, което няма
определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в него,
както и правно организационната им форма в случай, че имат такава) наричан за краткост

по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, и Вие сте страни по договор №
......... от
г. [посочва се № и дата на сключения договор за обществена поръчка] за обект:
[описва се предмета
на поръчката, както и референтния номер]и че при подписването на този Договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, която ще обезпечава авансово
предоставените средства. Съгласно условията на плащане от проекта на договор част от
документацията на обществената поръчка от Ваша страна ще бъде извършено в полза на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане в размер ____% (словом: _______%), от стойността на
договора, на стойност ____________ (словом: _______________) [посочва се цифром и
словом стойността и валутата на авансовото плащане], срещу представена банкова гаранция
за 100 % от същата сума.
Във връзка с гореизложеното, ние ______________ [Банка], с настоящото поемаме
неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но
общия размер на които не надвишават _____________ (словом:___________________)
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на авансовото плащане] в срок до 3
(три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата
декларация, че:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не е изпълнил договорните си задължения, покриващи
пълната стойност на авансовото плащане;
и
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не е успял да възстанови дължимата сума от авансовото
плащане, покриваща неизпълнения размер на дейностите, съгласно Договора.
Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените
от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за усвояване на суми
по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно
шифрирано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаваща че Вашето
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оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или куриерска служба
и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.
Тази гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване.
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане,
извършено по нея.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече ________________________ [посочва се
условието, при което ще бъде освободена банковата гаранция] в съответствие с условията
по договора, но не по-късно от ___часа на _________ г. [посочва се часа и датата на
валидност на гаранцията съгласно условията по договора за обществена поръчка], до която
дата какъвто и да е иск по нея, предявен при горепосочените условия, не е постъпил
в........................./Банка, адрес/ След ___________тази дата гаранцията автоматично става
невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Изпълнителя да удължи тази гаранция,
ако съгласно условията на договора приемането на дейностите не се осъществи преди датата
на изтичане на тази гаранция.
Ние сме информирани, че Банковите разходи по откриването и поддържането на
банковата гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ......................................./Банка, адрес/.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подписи и печат,
(БАНКА)__

