ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Наименование на поръчката: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за
безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК
Референтен номер: 190-110
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О15

Банковата гаранция за авансово плащане.

О16

Декларация за извършено посещение на обекта, на който ще се изпълняват дейностите
предмет на поръчката
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Наименование на поръчката: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за
безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК
Референтен номер: 190-110
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:
 техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации
и изискванията на възложителя;
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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 – когато
е приложимо;
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, еЕЕДОП 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.

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.
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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 няма различие
по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от
ЗОП, 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. В горната хипотеза,
в Раздел II, буква Б: „Информация за представителите на икономическия
оператор“ от еЕЕДОП, декларатора посочва личните си данни и попълва поле
„Длъжност/Действащ в качеството си на“, като посочва длъжността си, както и
че 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 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 необходимост 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, свързани с критериите за подбор,
относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият
обединението подава еЕЕДОП за тези обстоятелства. еЕЕДОП за участника –
обединение задължително се подава в офертата както в горната хипотеза, така и
в случай че същият ще използва подизпълнител, във връзка 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 трети лица в
процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
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.
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
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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.
** Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.) и Методическо указание

на АОП от 02.03.2018 г. задължително следва ЕЕДОП да се представя в електронен
вид. 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/espdweb/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 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:
Няма поставени изисквания
9.2.2. Икономическо и финансово състояние
Няма поставени изисквания.
9.2.3. Технически и професионални способности
Няма поставени изисквания.
Стр. 5

9.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо:
Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 47, ал. 3 от ППЗОП и чл. 39, ал. 2, т. 2 от
ППЗОП, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може
да докаже, че:
 е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
 е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
 е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления
или нарушения;
 е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса
на труда.

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
9.4. 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, което включва:
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 Описание на доставките и дейностите, които ще бъдат извършени във връзка с
изпълнение на предмета на поръчка, с посочване на всички технически параметри на
предлаганите системи и на компонентите, включени в системите, модел и
производител (посочва се пълното наименование на производителя и
правноорганизационната му форма), както и информация, че системите са нови,
неизползвани и са в пълно съответствие с техническите и качествените изисквания,
съгласно техническа спецификация на възложителя;
 Срокове за изпълнение;
 Гаранционен срок.
10.1.3. Други документи, изискани от възложителя:
 Заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани институции или
агенции за управление на качеството, удостоверяващ, че производителят на
предлаганите системи е въвел и прилага система за управление на качеството в
съответствие със стандарт ISO 9001 или еквивалент.
 Декларация за извършено посещение на обекта, на който ще се изпълняват
дейностите предмет на поръчката (Образец О16);
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 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, 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.
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.

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
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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.
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 еЕЕДОП 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 –
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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.
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: найниска цена.
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:
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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, 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 – не се изисква в настоящата процедура.
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:
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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:
23.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя и за която има посочена
конкретна единична цена в ценовото предложение, 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 че
не оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) работни дни след
представяне на подписан приемо-предавателния протокол и оригинал на фактура, издадена
от Изпълнителя, по реда разписан в т. 3.3.1.2. от проекта на договор.
23.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 23.2., когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
24. Информация относно необходимите документи за участници, упълномощени
лица и представители на средствата за масово осведомяване присъстващи при
отваряне на офертите
За участници – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на
актуално състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници) или копие от
договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва
представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на
български език.
- За упълномощени представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно,
копие на актуалното състояние на участника (отнася се за чуждестранни участници)
или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ, в който се
посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите 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.
25. Поради спецификата на предмета на поръчката, възложителят ще организира
задължителен оглед на място, касаещ наличната документация за технологичното
оборудване и действителното състояние на технологичното оборудване на площадката на
ПГХ „Чирен“. В тази връзка, възложителят поставя на основание чл. 45, ал. 2 от ЗОП
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изискване участниците да присъстват на предварителен оглед (посещение на място), в
рамките на официално обявения срок за подаване на оферти за участие в обществената
поръчката. Огледът ще се проведе в ПГХ „Чирен“, с. Чирен, Област Враца. Предвид това е
необходимо участниците 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 02/925 00 63, препоръчано писмо с обратна разписка
или чрез куриерска служба, като същото следва да бъде адресирано до г-н Ганчо Ганчев –
ръководител отдел „Сигурност на критичната инфраструктура“ и с копие до лицето за
контакти, посочено в т. I.1) от обявлението за обществената поръчка в срок до 17:00 часа
на датата, предхождаща датата на огледа (която е посочена в обявлението за обществената
поръчка).

Огледът има задължителен характер. В тази връзка при установяване, че към
Техническото предложение не е приложена Декларация за извършено посещение
на обекта, на който ще се изпълняват дейностите предмет на поръчката (Образец
О16) или е приложена Декларация за извършено посещение на обекта, на който
ще се изпълняват дейностите предмет на поръчката (Образец О16), в която са
декларирани представители на участника като присъствали на огледа на място,
но същите не са вписани в присъствения списък на възложителя за извършеното
посещение, то участникът ще бъде отстранен от процедурата за несъответствие
на техническото предложение с условията на възложителя.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите
обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

на Закона за

Приложение: 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;
д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;
е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
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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;
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;
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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:
1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
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3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и
по чл. 108а, ал. 2 от НК;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1. б.
„а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна, съответно
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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;
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.
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„Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.
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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.
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.
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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.
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
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на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава,
които участват или представляват физическо или юридическо лице в процедурата.
Забраната за участие в процедурата, се прилага и за юридическо лице, в което някое от
посочените по-горе лица е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член
на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Забраната за участие по настоящата точка се прилага в продължение на една година от
освобождаването от длъжност на тези лица.
4.5. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен.

* Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1., т. 4.2.,
т.4.3., т.4.4. и т.4.5. се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
** С отбелязване на „НЕ“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, участникът декларира,
че по отношение на него не е налице нито едно от посочените в т.4.1.- т. 4.5.
национални основания за отстраняване от процедурата. В случай, че е налице
някое от тези основания, участникът следва да декларира тези обстоятелства с
отбелязване на „ДА“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, като посочи изрично и
конкретното обстоятелство.
***При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и
когато са налице обстоятелствата по чл. 4, т. 1–8 от същия закон, следва да се
отбележи отговор „Не“ от участник/участник в обединение/ подизпълнител/
трето лице. В горната хипотеза при приложимо изключение по чл. 4, т. 1–8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, ще се приема, че не са налице обстоятелства за
отстраняване на участника по смисъла на ЗОП.
5. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).

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.

ОД-ВТ-017, v01

6. В съответното поле от част IV, Раздел В от еЕЕДОП („Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение“) се посочва, дали участникът възнамерява да възложи на
подизпълнител/и изпълнението на част (процентно изражение за всеки отделен
подизпълнител) от поръчката, като се посочва и вида дейности от поръчката, които ще
изпълнява всеки от подизпълнителите с оглед преценка за съответствие със съответните
критерии за подбор по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
7. В Част VI: Заключителни положения, абзац последен се попълва информация,
съгласно поясненията, съдържащи се в текста, когато такова съгласие за достъп се изисква
и е приложимо:
Достъп до документите, подкрепящи информацията в еЕЕДОП предоставена като уеб адрес,
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията, която
позволява на възложителя да го направи за целите на процедурата за възлагане на
обществена поръчка.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система
за безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК
Реф. номер: 190-110
Настоящият документ съдържа описание на предмета на поръчката, техническа
спецификация, условията и изискванията към изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
1.1.Общо описание на ПГХ „Чирен“
Подземното газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ е създадено на базата на изтощеното
газокондензатно находище Чирен, открито през 1963 г., привързано към едноименната
навлачна локална структура. Тя е разположена на около 20 км северозападно от Враца.
На 23.08.1974 г. се получава първия газ от СССР, който се използва за нагнетяване.
ПГХ „Чирен“ е проектирано и изградено по руски нормативни документи.
Площадката на ПГХ „Чирен” се намира в землището на с. Чирен, община Враца. На
площадката са инсталирани агрегати, машини и съоръжения, необходими за
компресиране, съхранение и транспортиране на природен газ.
Газомотокомпресорите (ГМК) тип 10 ГКНАМ са основна част от системата за нагнетяване на
природен газ с цел съхранението му в ПГХ „Чирен”.
На площадката на ПГХ „Чирен” в компресорен цех са инсталирани 8 газомотокомпресора
тип 10 ГКНАМ, работещи по паралелна схема на общи смукателни и нагнетателни
колектори със съответни станционни номера: ГМК№5, ГМК№6, ГМК№7, ГМК№8, ГМК№9,
ГМК№10, ГМК№11 и ГМК№12.
ГМК тип 10 ГКНАМ се състои от двутактов газов двигател с V-образно разположение на
цилиндрите и двойнодействащ бутален компресор с цилиндри разположени хоризонтално.
Двигателят и компресорът имат общи фундаментна рама (блок) и колянов вал. На горната
плоскост на фундаментната рама, под ъгъл 60 º, в два реда са разположени десетте
работни силови цилиндри на двигателя. Към вертикалната странична стена на рамата са
закрепени пет продухващи помпи, на които са поставени компресорните цилиндри.
Компресорната част на ГМК е двустепенна. Първата степен се състои от 3 цилиндъра с
диаметър 150, а втората от 2 цилиндъра с диаметър 140. Всички ГМК (с изключение на
ГМК№7) по отделен проект са преустроени да работят с пет броя цилиндри 150.
Преминаването от едно степенна в двустепенна работа се осъществява от обвръзката на
ГМК. Входно-изходните стойности на налягането при различните степени на нагнетяване
съгласно Техническото описание и инструкцията по експлоатация на газомотокомпресорите
е посочено в Таблица №1.
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Таблица №1
Вид нагнетяване

Рвх (атм)

Ризх (атм)

Едностепенно

36÷42

80÷100

Двустепенно

36÷42

100÷125

Технически изисквания на поръчка с реф. № 190-110

Всяка степен на ГМК има входен (смукателен) и изходен (нагнетяващ) тръбопровод със
съответните опори. В обвръзката на всеки ГМК има по два смукателни и два нагнетателни
тръбопровода (общо 4 броя тръбопроводи) с кранови възли и съответните опори.
Четирите тръбопровода от обвръзката свързват всеки ГМК със станционните сборни
смукателни и нагнетателни колектори.
Наблюдението и управлението на основните технологични процеси в ПГХ „Чирен” е
реализирано на базата на SCADA система Honeywell Experion PKS r.310.3, която
централизира обработката на всички данни и запазва архивна история. Experion SCADA
системата е лицензирана за 3 конкурентни операторски станции и разполага с
интерфейси за комуникация по протоколи Modbus (RTU, ASCII, TCP), OPC, ODBC, Siemens,
Honeywell Series 9000.
Системата притежава свободен капацитет от около 2500 SCADA точки за включване на
допълнителни сигнали от общо 7000 лицензирани, както и необходимите средства за
съхранение, визуализация, алармиране и архивиране.
Булгартрансгаз ЕАД има подписан договор за подмяна на съществуващата система с DCS
PCS7 v.9.0. на Siemens. Подмяната се очаква да стартира в кратки срокове.
Също така има изградена диспечерска информационна система (ДИС) на базата на SCADA
софтуер WPS32. Системата е част от диспечерска система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
Двете системи поддържат Modbus TCP/IP и Modbus RTU. Системите обменят данни
помежду си посредством OPC интерфейс.
Количеството нагнетяван газ се измерва чрез два разходомера – оснвен и контролен.
Към момента данните от тях постъпват от вторичните прибори - CF600G в ДИС WPS32
системата, след което се предават към Experiоn PKS.
На ГМК№5 и ГМК№6 има изградена система за регулиране на производителността
реализирана с два броя контролери Honeywell MasterLogic-200 и система HydroCOM.
Стойността на текущото количество нагнетяван газ се предава по аналогов сигнал 4-20 мА
от двата вторични прибора, към единия MasterLogic контролер.
1.2.Описание на проблема:
ГМК 10 ГКНАМ са машини с относително постоянен дебит, без възможност за регулиране на
производителността, а от там и количеството нагнетяван в ПГХ „Чирен” природен газ.
Факторите, които влияят на производителността са основно входното и изходното налягане
на компресора.
2. Цели на поръчката:
С настоящата поръчка се цели внедряването на система за безстепенно регулиране и
контрол на дебита на нагнетявания газ, чрез контролиране на процеса на компресиране
(по-нататък в текста за краткост се нарича обекта).
Новите системи, ще бъдат монтирани на два броя ГМК 10 ГКНАМ и посредством тяхната
работа, ще се регулира количеството природен газ, нагнетяван в ПГХ Чирен.
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Да се осъществи наблюдение и управление на системата за безстепенно регулиране и
контрол на дебита на нагнетявания природен газ чрез операторски панел и чрез системите
за контрол на процесите в ПГХ Чирен, ползвайки стандартен Modbus TCP/IP интерфейс.
3. Описание на предмета на поръчката:
Настоящата поръчка предвижда: доставки, изготвяне на работна технологична схема за
монтажа на доставеното оборудване монтаж и въвеждане в експлоатация на система,
Технически изисквания на поръчка с реф. № 190-110

осигуряваща безстепенно регулиране на дебита на нагнетявания в ПГХ Чирен природен
газ.
4. Изисквания към изпълнението на поръчката:
Монтажът ще се изпълнява по изготвена от изпълнителя работна технологична схема за
монтажа на доставеното оборудване.
4.1. Предварителни проучвания:
4.1.1. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с наличната документация за
технологичното оборудване и да се запознаят с действителното състояние на
технологичното оборудване на площадката на ПГХ „Чирен“.
Възложителят ще организира оглед за всички заинтересовани лица.
Срещите между специалисти на възложителя и заинтересованите лица ще се проведат на
територията на ПГХ „Чирен“, с. Чирен, Област Враца.
4.2. Доставка и монтаж на необходимите материали и системи.
4.2.1 Вложените материали и оборудване трябва да отговарят на изискванията в
българските и/или европейските стандарти. Всички материали и изделия, които ще
бъдат вложени в обекта трябва да са придружени със съответните сертификати за
произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от
вложените продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на строителните продукти.
4.3. Монтаж, пуск, наладка и въвеждане в експлоатация на ново изградената
система.
Монтажът на системите, както и пуско наладъчните работи и въвеждането на системите в
експлоатация ще бъдат извършени от представители на възложителя, под ръководство и
контрол (супервизия) от представители на изпълнителя.
Системите, предмет на поръчката ще бъдат въведени в експлоатация с извършване на
успешни 72-часови изпитания, удостоверено с подписване на констативен протокол.
4.4.Изисквания към участниците:
4.4.1. Представяне на заверено/и копие/я на валиден/и сертификат/и, издаден/и от
акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващ/и, че
производителят/ите на предлаганите системи, е въвел и прилага система за управление на
качеството в съответствие със стандарт ISO 9001 или еквивалентен.
4.5. Изисквания относно документите, които следва да се представят при
изпълнение на договора:
4.5.1. Паспорти на системите за безстепенно регулиране на производителността на
компресорите.
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4.5.2. Декларации за произход.
4.5.3. Инструкция за обслужване и експлоатация на български език.
4.5.4. Документи, съгласно т. 4.2.1
5. Технически изисквания:
Технически изисквания на поръчка с реф. № 190-110

№
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1
5.1.

Наименование на
техническия параметър
и/или изискване
2
Общи изисквания към
системите

изисквания на възложителя
3
1. Системите за регулиране на производителността
трябва да са базирани на принципа на контролиране на
обратният поток на газа, т.е. чрез забавяне на
затварянето на смукателните клапани на цилиндрите на
компресора.
2. Необходимо е да се доставят необходимите нови
смукателни клапани (по 2 на цилиндър), както и
задвижващи механизми на всеки смукателен клапан,
като те трябва да се управляват по електронен път и да
се задействат по хидравличен път. Те трябва да
осигуряват натоварване и разтоварване на компресора,
както и безстепенно регулиране на производителността.
Задвижващите механизми да се свързват с централното
управление.
3. Всеки задвижващ механизъм да е оборудван с
вграден сензор за измерване на температурата на
капака на клапана. Измерената стойност да се предава
към централното устройство.
4. Задвижващите механизми да имат интегрирани
електронни платки, които да откриват електрически
повреди. Потенциални повреди по механичните части
да бъдат сигнализирани от системата за контрол към
PLC/DCS.
5. Задвижващите механизми трябва да бъдат
оборудвани с възвратни клапи, за да предпазват от
високо налягане на хидравличната система.
6. Демфериращо устройство, интегрирано във всеки
механизъм, трябва да намалява скоростта на затваряне
на пластината на смукателния клапан.
7. Синхронизирането на момента за контрол на
смукателния клапан да се извършва от интегрирани
електромагнитни вентили във всеки механизъм.
8. Да се достави по една хидравлична система а
всеки компресор, като всяка от системите трябва да
включва:
-един резервоар от неръждаема стомана.
-една хидравлична помпа, закрепена на резервоара.
-Един електромотор за хидравличната помпа.
-Един дренажен кран.
-Един индикатор за ниво.
-Един индикатор за налягане.
-Един отдушник с филтър.
-Филтри за захранващата част с индикатор за
запушване.
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-Филтър за обратната линия с индикатор за
запушване.
-Един охладител въздух/масло.
-Термостатичен вентил за контрол на температурата
на маслото.
-Един интегриран вентил за контрол на налягането.
-Всички необходими хидравлични тръби от
неръждаема стомана, гъвкави връзки и фитинги.
-Трансмитер на налягане за аларма за ниско
налягане и контрол на помпата.
-Трансмитер на температура за аларма за висока
температура и контрол на помпата.
-Датчик за ниво за аларма от ниско ниво и контрол
на помпата.
9. Да се доставят контролер и операторски панел за
управление на всяка от системите. Контролерът да
поддържа MODBUS TCP/IP и да се интегрира в
системата
за
наблюдение
и
управление
на
технологичните процеси на ПГХ Чирен.
10.Системите за регулиране на производителността
трябва да имат възможност да комуникират със
съществуващите
на
площадката
информационни
системи и/или вторичните прибори на разходомерите,
като чете данни за общия разход на нагнетяваните
количества и автоматично да прави корекции според
зададените параметри.
11. Системите за регулиране на производителността
трябва да имат възможност за местно и дистанционно
управление.
12. Системите за регулиране на производителността
трябва да има възможност за работа на едностепенен и
двустепенен режим на работа на агрегатите.
5.2.

Технически параметри на
всяка от системите

5.2.1. Диапазон на контрол

50 ÷100 %

5.2.2. Входно налягане

36÷54 bar.

5.2.3

Входна температура

÷30 0С

5.2.4

Обороти на компресора

÷300 rpm

5.2.5. Работна среда

Природен газ

5.2.6. Ex -certification

ExII 2G Ex de IIB + H2T4 или еквивалентни

5.2.7

Шкаф за монтиране в контролна зала

Хардуерен интерфейс:
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Интерфейс между PLC/DCS и задвижките
Трансфер на сигнали от контролер (PLC/DCS) към
команди отваряне/затваряне на задвижките.
Стабилно окабеляване на I/0s и Modbus интерфейс за
обмен на данни към PLC /DCS.
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5.2.8. Системите да са изградени от стандартизирани елементи с цел висока надеждност.
5.3.
5.4.

Изготвяне на работна технологична схема за монтажа на доставеното
оборудване
Супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на системите, предмет на
поръчката

6. Гаранционен срок:
6.1. Предложения гаранционен срок не трябва да бъде по – малък от 18 месеца, считано
от датата на въвеждане в експлоатация.
6.2. Време за отстраняване на гаранционно събитие:
- на площадката на ПГХ Чирен – 30 дни
- в завода производител – 3 месеца
7. Място на изпълнение на поръчката:
Централната площадка на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“, намиращо се в
землището на с. Чирен, община Враца.
8. Срокове за изпълнение:
8.1. Срок за извършване на доставка на системите за безстепенно регулиране на
производителността на 2 броя ГМК - не повече от 120 дни от датата на сключване на
договор;
8.2 Супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на системите следва да се извърши
след извършване на доставките и по време на нагнетателният сезон (месец 04 – месец
10) (при работещи ГМК), и получено писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за изпълнение на дейностите по т. 1.1.2 от проекта на
договор, като конкретния срок за изпълнението на дейностите е не повече от 60 дни от
получаване на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ИЗГОТВИЛ:
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инж. Ангел Конов – н-к служба /КЦ в ПГХ „Чирен“
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Проект
ДОГОВОР
№ ..............
Днес, ........... 2019 г. в град София, между:
„Булгартрансгаз“ ЕАД със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София, район
Люлин, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, вписано в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478, представлявано от Владимир Малинов изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев - ръководител
на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с № БТГ 92-01-71 от
15.05.2019 г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
„..........................." със седалище и адрес на управление ……................, с ЕИК
....................., представлявано от ............................ - ………………., наричано по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с решение №
БТГ-РД-07-............ от ……….. 2019 г. за определяне на изпълнител по договор за
обществена поръчка с наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на
система за безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК“ реф. номер: 190110 се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу заплащане
следното:
1.1.1 Доставка на системи за безстепенно регулиране на производителността на 2 броя ГМК,
наричани за краткост в договора „системи“ както и изготвяне на работна технологична
схема за монтажа на доставените системи;
1.1.2. Супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на системите по т. 1.1.1;
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставките и услугите по т. 1.1, съгласно
условията на настоящия договор и следните приложения, които са неразделна част от него:
Приложение № 1 Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 2 Техническо предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 Ценово предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение № 4 Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на основание чл. 18 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд.
IІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК
2.1 Сроковете за изпълнение на предмета на договора са, както следва:
2.1.1 Срокът за извършване на доставките по т. 1.1.1 от договора, както и за представянето
на работната технологична схема за монтажа на системите по т. 4.1 от договора е до
…………. (не повече от 120) дни от датата на сключването му;
2.1.2 Дейностите по т. 1.1.2 от договора се извършват след извършване на доставките по т.
1.1.1 и по време на нагнетателният сезон (месец 04 – месец 10) (при работещи ГМК), и
получено писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за
изпълнение на дейностите по т. 1.1.2, като конкретния срок за изпълнението на дейностите
е до …………. (не повече от 60) дни от получаване на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.1.3 В случай на забава при извършване на отделните дейности, поради забава във връзка
Стр. 1 от 10

Проект
с получаване на достъп от ДАНС или готовност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение
на дейностите по т. 1.1.2, срокът за изпълнение на тези дейности се удължава и/или спира
да тече.
2.2. Мястото за изпълнение на дейностите по предмета на договора е ПГХ „Чирен“,
землището на с. Чирен, община Враца.
2.3. Предаването, приемането и прехвърлянето на собствеността на системите в мястото на
доставка се извършва и удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от
представители на страните по договора. С приемо-предвателния протокол се удостоверява
и представянето на документите по т. 4.5 от техническата спецификация. В случай на
констатирани видими недостатъци и/или некомплекност на системите и/или при
непредставяне на документите по т. 4.5 от техническата спецификация, системите, за които
се отнасят, не се приемат и не се подписва приемо-предавателен протокол за тези системи.
2.4. Рискът от случайно погиване или повреждане на системите ще бъде прехвърлен върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката по т. 2.2., след предаването й с приемнопредавателния протокол по т. 2.3.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Общата цена на изпълнението на предмета на договора е в размер на ................
(.....................) лева без ДДС и същата е определена, съгласно единичните цени, посочени
в приложение №3, които подлежат на промяна само при наличие на някоя от хипотезите на
чл. 116 от ЗОП, и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реализацията му. Цените за
отделните дейности по предмета на договора са, както следва:
3.1.1. Цена за доставка на системите както и изготвяне на работна технологична схема за
монтажа на доставените системи по т. 1.1.1, е в размер на ……………. лева, без ДДС.
3.1.2. Цена за извършване на дейностите по т. 1.1.2 е в размер на ……………. лева, без ДДС.
3.2. Цената по т. 3.1 е определена при условия на доставка DDP/DAP по Incoterms - 2010, с
място на доставка и извършване на дейностите, съгласно т. 2.2.
3.3. Начин на плащане:
3.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1.1, по банков път, както следва:
3.3.1.1. ...........% (но не повече от 30%) от нея като аванс в срок до 10 (десет) работни дни
след подписване на договора и след предоставянето на следните документи в Централно
управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД - гр. София 1336, район „Люлин“, ж.к. „Люлин-2“, бул.
„Панчо Владигеров“ № 66:
а) Парична сума, банкова гаранция - съгласно изискванията по т. 3.3.4 и условията на
образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, открита в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД, или застраховка,
съгласно изискванията на т. 3.3.5. от договора, за сума, в размер на авансовото плащане.
Паричната сума, банковата гаранция или застраховката следва да бъде открита и
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване
на договора;
б) оригинална фактура за дължимата сума, представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока за
представяне на паричната сума, банковата гаранция или застраховката.
3.3.1.2. .........% (не по-малко от 70%) от нея, в срок до 10 (десет) работни дни след
доставка на цялото количество системи и представяне на работната технологична схема и
представяне на следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД:
а) оригинална фактура за дължимата стойност;
б) приемно-предавателен протокол по т. 2.3, удостоверяващ съответствието на доставените
системи с изискванията на договора и приложенията към него.
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в) приемо-предавателен протокол по т. 4.2.
3.3.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1.2, по банков път, в срок до 10 (десет)
работни дни след пускане на системите в експлоатация и представяне на следните
документи в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД:
а) оригинална фактура за дължимата сума;
б) протокол по т. 4.3.2.
3.3.4. Банковата гаранция по т. 3.3.1.1, буква „а“ следва да бъде със срок на валидност 1
(един) месец след договорения срок на изпълнение на предмета на договора и се
освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Банковата гаранция трябва
да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части.
Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката-гарант, да извърши плащане при
първо писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по
договора не е изпълнил дейности, покриващи пълната стойност на авансовото плащане или
не е удължил срока й на валидност. Банковата гаранция ще бъде приета при условие, че
условията на същата са в пълно съответствие с условията на образеца на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(образец О15). Разходите по откриването и обслужването на гаранцията в т.ч. по нейното
усвояване 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.
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.
3.3.5. Застраховка, за сума в размер на авансовото плащане, която обезпечава
изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отговарящата 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.). Всички разходи за избор на Застраховател,
сключване на застраховката и заплащане на застрахователната премия са за сметка
Застрахования (изпълнителя по договора). Основно покритие по застраховката е сумата в
размер на авансовото плащане. Застрахователната премия да е платена от Застрахования
еднократно в пълен размер. 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.
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. Бенефициентът няма задължения да доказва, че застрахованият по
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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 плащане. Изпълнителят по договора
предоставя оригинала на застрахователната полица заедно с копие от разписката за
платената премия. Застраховката следва да е със срок на валидност 1 (един) месец след
договорения срок на изпълнение на предмета на договора.
3.3.6. В случай че банковата гаранция за авансово плащане/застрахователната
полица/платежното нареждане и/или фактурата за авансовото плащане не бъдат
представени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока на т. 3.3.1.1, буква „а“, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да откаже плащането на аванса по т. 3.3.1.1., като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща
цялата стойност по т. 3.1.1. по реда на т. 3.3.1.2. от договора.
Когато Изпълнителят и/или подизпълнителят не е местно лице за Р България.
3.4. Преди извършване на дължимо плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с документите за дължимото плащане и
изискуемите, съгласно действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане,
документи, а именно:
а)
удостоверение
от
данъчната
администрация
на
страната
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с нейната практика и компетентност, че
............................................... попълва се името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ) e
местно лице за ...................................................... (попълва се името на страната).
б) Декларация от ................................................................ (попълва се името на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ), че същият е притежател на дохода от настоящия
договор от източник в Р. България и ...................................................................... (попълва
се името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ) не притежава място на стопанска дейност
или определена база на територията на Р. България, с които съответните доходи са
действително свързани.
в)
Пълномощно,
с
което
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
упълномощава
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го представлява пред Националната Агенция по Приходите Република
България във връзка с изпълнението на настоящия договор.
3.5. В случай че общият размер на платените средства по договора е до 500 000 лв.
годишно, документите по т. 3.4. се представят на Възложителя, като в този случай не е
необходимо представянето на становище от Националната агенция по приходите, съгласно
чл. 142 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
3.6. В случай на непредставяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
изискуемите документи в установения за това срок, съгласно действащата Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа 10% данък при
източника при плащане на всички услуги, които са технически услуги по смисъла на т. 9 от
параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното и подоходно
облагане, действащ в Република България.
IV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на възложителя, на български език (по 3 екземпляра на
хартиен и 3 екземпляра на електронен носител във формат, който позволява редактиране),
работна технологична схема за монтажа на системите, предмет на договора.
4.2. Представянето на документа по т. 4.1 се удостоверява с приемо-предавателен
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протокол.
4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва монтажа на системите в съответствие със схемата за
монтажа по т. 4.1.
4.3.1 Приемането на доставките, предмет на договора се удостоверява с приемопредавателния протокол по т. 2.3.
4.3.2 Въвеждането в експлоатация на системите и успешното извършване на изпитанията,
се удостоверява с подписването на двустранен протокол между представители на страните.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.1.1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нормални условия за работа, като му оказва
необходимото съдействие във връзка с изпълнението предмета на договора;
5.1.2. Да осигури достъп до всички помещения, данни и документи, необходими за
успешното извършване на дейностите по предмета на договора;
5.1.3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в срокове, размер и при
условията, определени с настоящия договор;
5.2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.2.1. Да изисква информация за хода по изпълнение предмета на договора.
5.2.2. По време на изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството на
извършваната работа, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение за изпълнените дейности по
предмета на договор в размера, по начина и в срока, определени в настоящия договор.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:
6.2.1. Да извършва дейностите по предмета на договора качествено и в договорените
срокове, осигурявайки квалифициран персонал, съгласно приложенията към настоящия
договор;
6.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок не повече от 40 (четиридесет) дни от датата на сключване на
договор, 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 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 ПГХ „Чирен“ (стратегически обект по смисъла на постановление №3
на МС от 10.01.2013 г.).
6.2.2.1. В случай на отказ за достъп от ДАНС за конкретен специалист на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
ПГХ „Чирен“, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок не повече от 7 (седем) дни от получаване на
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писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отказания достъп да представи документите по
т. 6.2.2. за друг специалист с еквивалентна квалификация и опит.
6.2.3. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки от административен
или друг характер, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на
този договор;
6.2.4. При посещения на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се
задължават да спазват стриктно вътрешния ред в ПГХ „Чирен“.
6.2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази като поверителна информацията, предоставена
му при изпълнение на настоящия договор. Това задължение остава в сила и след изтичане на
гаранционния срок по т. 7.1.
6.2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запознае служителите си със задължението по т. 6.2.4
от договора.
6.2.7. Преди започване на работите по т. 1.1.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ провежда инструктаж по
техника на безопасност и охрана на труда на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ще
извършват посочените дейности.
6.2.8. 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 № 7 към настоящия договор), с което страните
взаимно да се информират за рисковете при изпълнение на дейностите по договора.
VIІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ.
7.1. Гаранционният срок за проявени дефекти при използването на системите е ..............
(не по-кратък от 18 месеца) месеца, считано от датата на протокола по т. 4.3.2.
7.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации по повод качеството на доставените
системи, както и по повод проявени дефекти при използването им.
7.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че системите са нови, неизползвани и са в пълно
съответствие с техническите и качествените изисквания, определени с настоящия договор и
приложенията към него.
7.4 Рекламациите по повод проявени дефекти при използването на системите
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява в рамките на гаранционния срок по т. 7.1. и до 15 (петнадесет)
дни след изтичането му (при условие, че дефектът се е проявил в рамките на гаранционния
срок).
7.5 Рекламациите по този раздел се доказват и придружават с протокол, подписан от
съответните специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В рекламацията се посочва искането на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора и причината за рекламацията.
7.6 При рекламации за проявени дефекти при използването на системите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е длъжен в срок до 10 (десет) работни дни от получаването на рекламацията да проучи
естеството на проявения дефект чрез съответните специалисти в присъствието на
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя констативен протокол, отразяващ
причините за дефекта. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен за своя сметка да отстрани дефекта или
подмени стоката, в срокове, както следва:
7.6.1 на площадката на ПГХ „Чирен“ до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на
рекламацията.
7.6.2 в завода производител на системите до 3 (три) месеца от датата на получаване на
рекламацията.
7.7 Изпълнителят няма да носи отговорност по т. 7.6. в случай, че дефектът се е проявил в
резултат на неспазване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на инструкцията за обслужване и
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експлоатация, която му е била предоставена при доставката на стоката. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
няма да може да се отказва от гаранционните си задължения по настоящия раздел, при
проявата на дефект по тази точка.
7.8 Гаранционният срок на системите се удължава с времето, през което същите са били
извън експлоатация, поради проявен дефект във връзка с предявена рекламация.
7.9 Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при рекламации се отнася и по отношение на
заменената или ремонтираната система или част от нея.
7.10 Рисковете и разходите, свързани с транспорта при изпълнението на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този раздел, са за негова сметка.
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
8.1. 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.
8.2. 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.
8.3. 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.
8.4. 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.
8.5. 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.
ІX. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
9.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши дейностите по предмета на договора в срока по т. 2.1.1
и/ или т. 2.1.2, включително и не представи работна технологична схема на монтажа,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от цената по т. 3.1, за всеки
ден закъснение, но не повече от 10% от стойността на договора.
9.2. Ако при рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел VІІ, в
установените за това срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на
0,1% от цената на съответната система, за която е направена рекламация - за всеки ден
закъснение.
9.3. При забава на плащането по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
законната лихва, калкулирана за периода на забава върху стойността на дължимата сума,
но не повече от 10% от стойността на договора.
9.4. При начислена неустойка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне и удържи
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начислената неустойка от дължимо плащане или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати
размера на неустойката, в петдневен срок от получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
това, като плащането се извършва по посочената в поканата банкова сметка.
X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
10.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била
в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
10.2. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон „Непреодолима сила е непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора“ и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното
изпълнение. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в
приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи
изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора
задължения. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
10.2.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила;
10.2.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
10.2.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
10.2.4. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
10.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради настъпила
непреодолима сила, в срок от 7 (седем) календарни дни от настъпване на събитието
уведомява другата страна за това обстоятелство. В 15 (петнадесет) дневен срок от
настъпването на събитието, с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната,
позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати справка (писмено потвърждение),
изходящо от официален орган (съответна Търговско-промишлена палата), в което да се
посочи причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на
поръчката.
10.4. При неуведомяване и/или непредставяне на потвърждение по т. 10.3 от договора в
установения за това срок, съответната страна изгубва своето право да се позовава на
непреодолима сила и се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
10.5. Писмено уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на
непреодолимата сила в седемдневен срок от прекратяване на събитието. При
неуведомяване не може да има позоваване на непреодолима сила.
10.6. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с
тях насрещни задължения спира. Съответните срокове по договора за изпълнение на
поръчката се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.
10.7. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма
интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15
(петнадесет) дневно предварително писмено уведомление до другата страна.
XI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/те
Подизпълнител/и в проведената открита процедура по ЗОП.
11.2. Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. (наименование и
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правно организационна форма и индивидуализираща информация) извършва:
11.2.1. следните видове работи от предмета на поръчката:
- .………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
11.2.2. представляващи ………………………………………….. % от стойността на обществената
поръчка (посочва се частта от предмета на поръчката и процентното изражение).
11.3. Сключеният договор за подизпълнение не освобождава
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

от

11.4. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява.
11.5. При замяна или включване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи,
които доказват изпълнението на условията по т.11.4., в срок до 3 (три) дни от неговото
сключване.
11.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
11.6.1. Не е нарушение на забраната по т. 11.6. доставката на стоки, материали или
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка
не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от
договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
11.7. Разплащане с подизпълнители
11.7.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя и за която има посочена
конкретна единична цена в ценовото предложение, Възложителят заплаща възнаграждение
за тази част директно на подизпълнителя.
11.7.2. Разплащанията по т. 11.7.1. 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.
11.7.3. Към искането по т. 11.7.2. Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
че не оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) работни дни след
представяне на подписан приемо-предавателния протокол и оригинал на фактура, издадена
от Изпълнителя, по реда разписан в т. 3.3.1.2. от договора.
11.7.4. Възложителят има право да откаже плащане по т. 11.7.2., когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
12.1. Договорът се прекратява при изпълнение на неговия предмет.
12.2. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
12.2.1. По взаимно писмено споразумение на страните;
12.2.2. При неизпълнение на задължения по настоящия договор, повече от 30 дни след
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изтичане на договорените за това срокове, изправната страна има право да прекрати
договора едностранно, чрез писмено предизвестие до другата страна;
12.2.3. В случаите по чл. 118 от ЗОП;
12.2.4. В случаите по т. 10.7 от договора.
12.3. При отказ за предоставяне на достъп от ДАНС на специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
Централно Управление на „Булгартрансгаз” ЕАД, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати
договора едностранно, със 7-дневно писмено предизвестие.
XIII. ПОДСЪДНОСТ
13.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор по
неговото изпълнение или тълкуването, включително споровете, породени или отнасящи се
тяхната недействителност или прекратяване, страните трябва да решат по пътя на
договарянето.
13.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те
могат да се отнесат за разглеждане и решаване пред компетентния съд в Р. България.
ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
14.1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с договора се
извършват в писмена форма /факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска
служба/. Всяка писмена информация, отнасяща се до този договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да посочва номера на договора и да бъде изпращана до лицата за
контакти, както следва:
Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Име: …………………. - ……………… (длъжност), тел: ……………….., e-mail: ……………………….
Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Име: …………………. - ……………… (длъжност), тел: ……………….., e-mail: ……………………….
14.2. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е
длъжна да уведоми другата страна в писмен вид.
14.3. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване от двете страни.
14.4. Настоящият договор се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – 2 (два) за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
14.5. Неразделна част от настоящия договор са приложенията, посочени в раздел I.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Любомир Кръстев

Ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“
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Образец

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, .............2019 г., в гр. София, 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 Георги Гегов - 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: Доставка и супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на
системи за безстепенно регулиране на производителността на 2 броя ГМК, се сключи
настоящото споразумение за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.
Съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите на една
строителна
площадка
при
изпълнение
на
договор
№……..
с
предмет:
.........................................., наричан по-долу за краткост „договора“.
ІІ. ПЛОЩАДКА

ОД-ВН-051, v01

За целите на настоящото споразумение под строителна площадка се разбира: ПГХ
„Чирен“, землището на с. Чирен, община Враца
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
т. 3.30;
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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 № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на
дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и
обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от
търговци и контрола върху тях;
- Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V;
- Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 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;
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- първоначално гасене на пожари;
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
Стр. 3 от 4

персонал;
- при необходимост уведомяват звената на Единната спасителна система и предприемат
мерки за ограничаване или ликвидиране на аварията и оказване на първа помощ на
пострадалите;
- информират за ситуацията ръководния персонал на всяка от страните.
ІV. ОТГОВОРНОСТИ
4.1. Всяка от страните е индивидуално отговорна за всички последици, предизвикани от
инцидент, в резултат на нейно виновно действие или бездействие, с което са нарушени
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, както към работещите 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
5. 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.
За „Булгартрансгаз“ ЕАД:
...........................................

За ...............................:
....................................

Отговорни ръководители:
- За „Булгартрансгаз“ ЕАД:
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- За .............................................:

Стр. 4 от 4

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: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система
за безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК
Референтен номер: 190-110
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. Доставките и дейностите, които ще извършим за изпълнение на предмета на поръчката
са, както следва:
 …………………………..
(описание)
2. Срокът за изпълнение на поръчката е, както следва:
2.1 Срокът за извършване на доставка на системите за безстепенно регулиране на
производителността на 2 броя ГМК, е …………. дни от датата на сключване на договор;
2.1.2 Супервизията при монтаж и пускане в експлоатация на системите ще извършим след
извършване на доставките и по време на нагнетателният сезон (месец 04 – месец 10)
(при работещи ГМК), и получено писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за изпълнение на дейностите по т. 1.1.2 от проекта на
договор, като конкретния срок за изпълнението на дейностите е …………. дни от
получаване на уведомлението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Гаранционен срок на системите: ….............. (не по-малко от 18) месеца от датата на на
въвеждане в експлоатация на системите.
4. Декларираме, че за изпълнение на поръчката ще ни бъде необходим аванс в размер на
…………… % [не повече от 30%] от цената за изпълнение на поръчката, който ще
обезпечим, съгласно изискванията, посочени в проекта на договор, част от
документацията на поръчката.
Приложения: ....................................
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)
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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 ………………………
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ОБРАЗЕЦ О3
Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
Наименование на поръчката: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система
за безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК
Референтен номер: 190-110
Документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
1. ………………………
2. ……………………..
Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
1. …………………….
2. …………………….
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: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за
безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК
Референтен номер: 190-110
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение:
Цена и условия на формирането й.
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, съгласно таблица
№ 1, при следните условия:
 Предложените цени са определени при пълно съответствие с
документацията и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.

условията

от

 Условие за изпълнение на доставката е DDP (или DAP (само за чуждестранните
участници) по Incoterms-2010, с място на доставка съгласно обявлението.
 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: __________________
лева без ДДС
Словом:________________________________________________________
лева без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността, без ДДС)
(При публичното оповестяване на предлаганата обща цена за изпълнение на предмета на
поръчката от комисията се оповестява предлаганата обща цена, изписана словом)
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Таблица № 1
Описание на доставките и дейностите от
предмета на поръчката
№

(посочват се всички доставки и дейности
/изготвянето на работна технологична схема
за монтажа на доставените системи и
супервизия/, които ще бъдат извършени,
съгласно техническото предложение за
изпълнение на поръчката)

Количество

Единична
цена в лева
без ДДС

Обща
цена в
лева без
ДДС

1.
2.
3.
...
...
...
Обща стойност за изпълнение на предмета на поръчката в лева без
ДДС:
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 ………………………

Този документ задължително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови параметри“, поставен в опаковката.
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ОБРАЗЕЦ 15
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
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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
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)__

ОБРАЗЕЦ О16
ДЕКЛАРАЦИЯ
За извършено посещение на обекта, на който ще се изпълняват дейностите
предмет на поръчката
Долуподписаният/ната .............. с лична карта № .................., издадена на
............. от ................., с ЕГН ..................., в качеството ми на ....................
(посочва се длъжността), на ……………… (посочва се юридическо лице, едноличен

търговец, обединение по ЗЗД, обединение, което няма правна форма, физическо
лице) във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
наименование: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за
безстепенно регулиране на производителността на 2 бр. ГМК“, реф. номер 190-110,
Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

, при подготовка на офертата
(посочете участника, когото представлявате)

за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка сме посетили
обекта, на който ще се изпълняват дейностите предмет на поръчката, като на място
е/са присъствал/и следните наши представители:
1 ……………………………………………
2……………………………………………..
И същите декларираме, че са вписани в присъствения списък на Възложителя.
Ние сме запознати със спецификата на обекта, на който ще се изпълняват
дейностите, предмет на поръчката, както и с условията за изпълнение предмета на
поръчката.

(дата на подписване)

г.

Декларатор:

(подпис)

(име и фамилия)

