АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: БТГ-24-00-345 от 06.02.2020 г.

Възложител: Представляващият Булгартрансгаз ЕАД – Изпълнителен директор
Поделение „Булгартрансгаз“ ЕАД
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01351
Адрес: гр. София 1336, район Люлин, ж.к. Люлин-2, бул. Панчо Владигеров № 66
Лице за контакт: Йоана Кандилова
Телефон: 00359 29396672
E-mail: yoana.kandilova@bulgartransgaz.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[X] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Доставка на минерална и изворна вода.
Кратко описание: Поръчката включва извършване на периодични доставки по заявки на
възложителя на минерална и изворна вода в следните разфасовки: минералната вода - галони от
19 литра, пластмасови бутилки от 1,5 литра и от 0,5 литра и стъклени бутилки от 0,330 литра;
изворна вода - галони от 19 литра, пластмасови бутилки от 1,5 литра и от 0,5 литра, за срок от 12
месеца, считано от датата на сключване на договор или до достигане на сумата от 69 990 лева,
без ДДС. При изтичане на срока, без да е достигната сумата oт 69 990 лв. без ДДС, след писмено
уведомление от страна на възложителя, изпълнителят продължава извършването на доставките
в срок не по-дълъг от 4 месеца. Изискванията към предмета на поръчката са подробно описани в
техническата спецификация на възложителя.
Прогнозното количество за консумация за период от 12 месеца е, както следва: 6 867 галона от
19 литра, 43 517 пластмасови бутилки от 1,5 литра, 10 380 пластмасови бутилки от 0,5 литра и
300 стъклени бутилки от 0,330 литра. Видовете доставки са конкретизирани в техническата
спецификация.
Посочените количества са прогнозни и възложителят не се задължава с тяхното пълно
1

изпълнение.
Финансирането е от "Булгартрансгаз" ЕАД и ще се извърши със собствени средства.
Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията и срока, посочени в т.
3.3 от проекта на договор. Когато поръчката, се изпълнява от подизпълнител и е предадена
като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя, съгласно т. т.3.3. и 3.3.1. от проекта
на договор.

Място на извършване: Централно управление: гр. София, 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо
Владигеров“ № 66; УВЦ „Република“: гр. Варна 9007, к.к. „Чайка“, местност 1, УВЦ
„Република“; ЮИЕР „Стара Загора“: с. Загоре п.к. 6093, област Стара Загора, община Стара
Загора; РЕП Загоре: с. Загоре п.к. 6093, област Стара Загора, община Стара Загора; КС
„Странджа“: с. Горска Поляна п.к. 8721,общ. Болярово, област Ямбол; КС „Лозенец“: с. Лозенец
п.к. 8688, община Стралджа, област Ямбол; СЗЕР „Ботевград“: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул.
„Академик Стоян Романски“ №61; КС „Полски Сеновец“: с. Полски Сеновец, п.к. 5180, област
Велико Търново общ. Полски Тръмбеш; СЗЕР „Ботевград“: гр. Ботевград, п.к. 2140 ул.
„Академик Стоян Романски“ №61; ЮЗЕР „Ихтиман“: с. Стамболово, п.к. 2069, община Ихтиман,
Компресорна станция „Ихтиман“; КС „Петрич“: с. Рупите, общ. Петрич, п.к.2863, КС „Петрич“;
СИЕР „Вълчи дол“: КС „Вълчи дол“ - гр. Вълчи дол, п.к. 9280, област Варна, община Вълчи дол;
КС „Кардам“: с. Кардам, п.к. 9530, област Добрич, община Генерал Тошево; КС „Провадия“: с.
Кривня 9200, област Варна, община Провадия; ГРС Девня; ГРС Нови пазар; ГРС Варна; ГРС
Страшимирово; ГРС Исперих; ГРС Лозница; ГРС Шумен; ГРС Разград – 1; ГРС Разград – 2; ГРС
Русе; ГРС Търговище; ГРС Ген. Тошево; ГРС Добрич; ГРС Кубрат; ГРС Попово; ПГХ Чирен, с.
Чирен, п.к. 3050, област Враца, община Враца.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 990,00
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция:
Наименование:
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
1. За участника/участниците в обединение/подизпълнителите и/или третите лица не следва да са
налице обстоятелствата по 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) (образец О2).
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, офертата на този участник няма да бъде разглеждана и оценена от
комисията и участникът няма да бъде класиран.
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Изисквания за личното състояние: За участниците/участниците в обединение/
подизпълнителите и/или третите лица, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7
от ЗОП, като основанията чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които ги
представляват, в т. ч. прокуристите. Участник /участниците в обединение / подизпълнител и/или
третите лица, за които са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1- 7 от ЗОП, има право, когато е
приложимо, да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Няма поставено изискване от Възложителя.
Икономическо и финансово състояние:
Няма поставено изискване от Възложителя.
Технически и професионални способности:
Няма поставено изискване от Възложителя.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в
неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]
Срок за получаване на офертите:
Дата: 17.02.2020 г.
Час: 17:00
Срок на валидност на офертите:
Дата: 30.06.2020 г.
Час: 17:00
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 19.02.2020 г.
Час: 14:30
Място на отваряне на офертите: Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София
1336, район Люлин, ж.к. Люлин-2, бул. Панчо Владигеров № 66.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
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Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация:
1. Документите, свързани с участието в обществената поръчка, 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 по-горе в обявата,
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.
2. Офертата съдържа:
2.1. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (образец O1) от участника/от участниците в
обединение/от подизпълнители/трети лица за липса на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1,
т. 1- 7 от ЗОП и съответствие с критериите за подбор, ако има такива. В случай че участникът,
участниците в обединение/подизпълнители/трети лица се представляват от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3- 6 от ЗОП се подписва от лицето, което
може самостоятелно да го представлява. Декларацията по чл. 192, ал.3 от ЗОП не може да бъде
представяна и подписвана от упълномощено лице.
2.2. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, към офертата следва да се
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.
2.3. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (образец О2) от участника/ участниците
в обединение (в случай, че участникът е обединение)/подизпълнител (в случай на деклариран
подизпълнител)/трети лица (в случай, че се използва капацитета на трети лица).
2.4. Документ за упълномощаване (в случай че е приложимо) – представя се когато лицето, което
подава офертата, не е законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа
всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
процедурата.
2.5. Техническо предложение включващо:
2.5.1.Предложение за изпълнение на поръчката (образец О3), в което се описват предлаганите
видове вода (в т.ч. характеристиките на същата съгласно изискванията от техническата
спецификация) с посочване на производителя/ите, както и всички предлагани условия, при които
ще бъде изпълнен предмета на поръчката (в т.ч. срокове за доставка и срокове за замяна при
рекламации), при съобразяване с изискванията, посочени в техническата спецификация. Към
предложението за изпълнение на поръчката се прилагат копие/я на валиден/ни сертификат/и,
издаден/и от Министерство на здравеопазването, удостоверяващ/и, че предлаганата/ите
минерална вода е подходяща за бутилиране за питейни цели, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за
изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени
за питейни цели, както и копие на разрешително за водовземане с цел бутилиране на изворна
вода по смисъла на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.) и протоколи от последни
лабораторни изпитвания по показателите, съгласно изискванията Наредбата за изискванията към
бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели –
представят се за предлаганата изворна вода.
2.6. Ценово предложение (образец О4), с посочени единични цени за предлаганите видове и
разфасовки вода и обща стойност (за посочените прогнозни количества в техническата
спецификация). Посочените количества в Техническата спецификация на възложителя са
прогнозни, като същите могат да варират в зависимост от нуждите на възложителя. В тази
връзка, общата цена следва да бъде за посочените прогнозни количества в техническата
спецификация и същата се използва с цел оценка на офертите, като не представлява реална цена
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за изпълнението на предмета на поръчката.
3. Образците, приложени към обявата и условията в тях, са задължителни за участниците.
4. Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участник представя документи на
чужд език, същите се представят и в превод на български език. Когато за някой от посочените
документи е определено, че се представя в „заверено копие“, за такъв документ се счита този,
върху копието на който фигурира текста „Вярно с оригинала“ и е поставен подпис на лицето,
извършило заверката.
5. Участниците могат да подават само една оферта. Приемат се оферти само за целия обхват на
поръчката. Не се приемат варианти.
6. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани
непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.
7. Възложителят сключва писмен договор, съответстващ на проекта на договор, който вкл.
всички предложения от офертата на класирания на първо място участник, след представяне на
следните документи:
7.1. Документи по чл.58, ал.1, т.1,т.2 и т.3 от ЗОП, издадени от компетентни органи;
Документите се представят и за подизпълнителите и/или третите лица, ако има такива, за всеки
участник в обединението, ако участникът е обединение от физически и/или юридически лица.
7.2. Договор се сключва при прилагане на изискванията на Закона за мерките срещу изпирането
на пари (ЗМИП), обн. ДВ. бр.27 от 27 март 2018 г., и след представяне на изискуемите съгласно
същия закон документи и информация от избрания за изпълнител участник, а именно:
7.2.1. 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.
7.2.2. 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.
7.2.3. 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.
В случай на непредставяне на горепосочените документи или в случай че в същите са налице
обстоятелства, които са в противоречие със законовите разпоредби и/или изискванията на
възложителя, договорът по обществената поръчка не се сключва с участника, определен за
изпълнител, като в този случай възложителят може да сключи договор със следващия класиран
участник.
Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник и в случаите когато
избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в
определения от възложителя срок без да посочи обективни причини.
8. На отварянето могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени
представители, при спазване на режима за достъп до сградата. Посочените лица представят
следните документи:
За участници в поръчката (представляващ/и участника) – представят документ за самоличност,
копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за
чуждестранни участници), а при участник-обединение - копие от договор за обединение, или
документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят
документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който
се посочва представляващият, и в превод на български език.
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За упълномощени представители на участниците – документ за самоличност, пълномощно,
копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник (отнася се за
чуждестранни участници) а при участник-обединение - копие от договор за обединение, или
документ, в който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят
документа, удостоверяващ актуалното състояние/договор за обединение или документ, в който
се посочва представляващият, и съответното пълномощно и в превод на български език.
9. Приложения към обявата са техническата спецификация, проекта на договор и образците на
документи, посочени в обявата.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 06.02.2020 г.

Възложител
Трите имена: Любомир Симеонов Кръстев
(Подпис и печат)
Длъжност: Ръководител отдел „Възлагане на обществени поръчки“ и пълномощник на
изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно пълномощно с № БТГ-92-0171/15.05.2019 г., издадено на основание чл.7, ал.1 от ЗОП
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: Доставка на минерална и изворна вода
Реф. номер: 200-008
I. Предмет на доставката и обект на поръчката:
Поръчката е за доставка на бутилирана минерална и изворна вода, съгласно описаните
по-долу вид и опаковка.
II. Качествени показатели на водата:
1. Сертификат на водите:
1.1.
Сертификат, издаден от Министерството на здравеопазването, удостоверяващ, че
предлаганата минерална вода е подходяща за бутилиране за питейни цели , съгласно чл.
5, ал. 1 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и
трапезни води, предназначени за питейни цели.
1.2.
Разрешително за водовземане с цел бутилиране на изворна вода по смисъла на
Закона за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.) и протоколи от последни лабораторни
изпитвания по показателите, съгласно изискванията Наредбата за изискванията към
бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни
цели – представят се за предлаганата изворна вода.
2.
Етикети на бутилките трябва да съдържат информация за вид на водата,
наименованието на водовземното съоръжение и находището, наименованието на мястото
на бутилиране на натуралната минералната и трапезна вода, данни от физико – химичния
и химичния анализ на водата, определящи характерния й състав по сертификата към чл.
5, ал. 1 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и
трапезни води, предназначени за питейни цели – съдържание на аниони, катиони и
микроелементи, номерът и датата на издаване на сертификата, данни за приложената
обработка.
3.
Доставената натурална минерална вода трябва да отговаря на изисквания на
“Наредба за изисквания към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни
води, предназначени за питейни цели” (приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 година), да
бъде с активна реакция (pH) на водата над 7.0 до 8.0 за изворна вода, (pH) натурална
минерална вода от 7.30 до 9.30 и с обща минерализация от 200 mg/l до 360 mg/l.
4.
Участникът, определен за изпълнител, следва да представи при първата
извършена доставка в Централно управление на “Булгартрансгаз”ЕАД протокол за
извършен микробиологичен анализ (копие), инструкция за съхранение и експлоатация на
галоните от 19л. и на апаратите за вода (диспенсърите).
5.
Да доставя на Възложителя бутилирана минерална и изворна вода в подлежащи на
обмен галони с вместимост 19 литра с целофирана (вакуумирана) капачка за еднократна
употреба, бутилки 1,5 л., бутилки 0,5 л., затворени с капачка за еднократна употреба и
стъклени бутилки 0,330 ml. Допълнителни изисквания:
-

Галоните да бъдат на бутилиращата фирма;
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-

Изпълнителят предоставя оборотни галони без депозит;

-

Изпълнителят поема всички транспортни разходи за своя сметка;

-

Изпълнителят доставя водата в галони като заменя празен галон за пълен;

-

Изпълнителят доставя водата в пластмасови бутилки 0,500 ml, подходящо
пакетирани.

-

Изпълнителят доставя водата в стъклени бутилки 0,330 ml, подходящо пакетирани.

III. Място на доставките и количества:
Позиция 1: Централно управление с адрес и количества:
гр. София, 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66; лице за контакт: Юлиян
Николов специалист Т.П.Е.Е.С., e-mail Yulyan.Nikolov@bulgartransgaz.bg; моб. 0885 309 769
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ Малки
Малки стъклени Диспенсъри
бр.
пластмасови
бутилки от 0,330
бутилки от 0,500 ml
ml

Извършва се в срок не 1 000 бр.
по-дълъг от 1 работен
ден,
считано
от
получаване
на
заявката

8 670 бр.

300 бр.

13 бр.

Позиция 2: УВЦ „Република“, к.к. Чайка, местност 1 с адрес и количества:
гр. Варна 9007, к.к. „Чайка“ местност 1, УВЦ „Република“; лице за контакт Стела Минчева
-домакин/касиер, тел.: 052/387807 , тел. 029396496
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ бр.

Извършва се в срок не 150 бр.
по-дълъг от 1 работен
ден,
считано
от
получаване на заявката

Диспенсъри
5 бр.

Позиция 3: ЮИЕР „Стара Загора“ с адрес и количества:
с. Загоре п.к. 6093, област Стара Загора, община Стара Загора, лице за контакт за целия
район:
Дарина
Георгиева-Семерджиева,
тел.
042/615
712,
e-mail
Darina.Georgieva@bulgartransgaz.bg:
3.1. РЕП (Ремонтна Експлоатационна Площадка) Загоре – с адрес и количества:
с. Загоре п.к. 6093, област Стара Загора, община Стара Загора: лице за контакт:
Маргарита Динева тел. 042/615718, e-mail ; Margarita Dineva@ BULGARTRANSGAZ.bg
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ бр.

Бутилки от 1,5 л

Диспенсъри

2

Извършва се в срок не 300 бр.
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката

8 250 бр.

5 бр.

3.2. КС „Странджа“ – с адрес и количества:
с. Горска Поляна п.к. 8721,общ. Болярово, област Ямбол, лице за контакт: Мария Калчева,
моб. тел.0889949833 e-mail Maria.Kalcheva@bulgartransgaz.bg,
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ бр.

Извършва се в срок не 470 бр.
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката

Бутилки от 1,5 л
-

Диспенсъри
3 бр.

3.3. КС „Лозенец“ – с адрес и количества:
с. Лозенец п.к. 8688, община Стралджа,област Ямбол: лице за контакт: Ташка
Йорданова, e-mail Tashka.Yordanova@bulgartransgaz.bg,моб.0897520971
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ бр.

Извършва се в срок не 500 бр.
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката

Бутилки от 1,5 л
5 002 бр.

Диспенсъри
3 бр.

Позиция 4: СЗЕР „Ботевград“ с адрес и количества:
гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Академик Стоян Романски“ №61, лице за контакт: Калинка
Василева-Бенчева, моб. 0888 002 709, e-mail Kalinka.Vasileva@bulgartransgaz.bg;
Доставка за 12 месеца

Галони
литри/ бр.

Извършва се в срок не 835 бр.
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката

19 Бутилки
1,5 л
7 790 бр.

от Малки
бутилки от Диспенсъри
0,500 л
50 бр.

13 бр.

4.1. КС „Полски Сеновец“ с адрес и количества:
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с. Полски Сеновец, п.к. 5180, област Велико Търново общ. Полски Тръмбеш, лице за
контакт: Радостина Радева, e-mail Radostina Radeva@bulgartransgaz.bg
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ бр.

Бутилки от 1,5 л

Извършва се в срок не 320 бр.
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката

Диспенсъри

1 125 бр.

5 бр.

Позиция 5: ЮЗЕР „Ихтиман“ с адреси и количества:
с. Стамболово, п.к. 2069, община Ихтиман, Компресорна станция „Ихтиман“, лица за
контакт:
Любен
Патов,
тел.02/
939
6253,
моб.
0885
681 661,
e-mail
Luben.Panov@bulgartransgaz.bg, и Венетка Найденова, моб.0899657556
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ Бутилки
бр.
1,5 л

Извършва се в срок не 480 бр.
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката

от

3 000 бр.

Диспенсъри
10 бр.

5.1. КС „Петрич“ с адрес и количества:
с. Рупите, общ. Петрич, п.к.2863, Компресорна станция Петрич, лице за контакт: Дияна
Мунчева, моб. 0888 550 976, e-mail: Diana.Muncheva@bulgartransgaz.bg. Магдалена
Тикилянова тел.029396287
Доставка
месеца

за

12 галони
литри/ бр.

Извършва се в срок 432 бр.
не по-дълъг от 3
работни
дни,
считано
от
получаване
на
заявката

19 Бутилки от Малки бутилки от Диспенсъри
1,5 л
0,500 л
500 бр.

40 бр.

3 бр.

Позиция 6: СИЕР „Вълчи дол“ с адреси и количества:
6.1

КС „Вълчи дол“ - гр. Вълчи дол, п.к. 9280, област Варна, община Вълчи дол,

Даниел Неделчев тел. 02/9366249 e-mail:Daniel.Nedelchev@bulgartransgaz.bg;
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ Бутилки
бр.
1,5 л

от

Малки
бутилки

от

Диспенсъри
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0,500 л
Извършва се в срок не 840 бр.
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката

5 400 бр.

576 бр.

9 бр.

6.2 КС „Кардам“ с адреси и количества:
с. Кардам, п.к. 9530, област Добрич, община Генерал Тошево, лице за контакт: Петя
Костадинова, моб. 0888 180 026, Petya.Kostadinova@bulgartransgaz.bg;
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ Бутилки
бр.
1,5 л

Извършва се в срок не 360 бр.
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката

90 бр.

от

Малки
бутилки
0,500 л

от

432 бр.

Диспенсъри

5 бр.

6.3 КС „Провадия“ с адреси и количества:
с. Кривня 9200, област Варна, община Провадия: лице за контакт: Соня Кирякова, E-mail
Sonya.Kiryakova@bulgartransgaz.bg, тел.029367021
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ Малки
бр.
бутилки
0,500 л

Извършва се в срок не 480 бр.
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката

72 бр.

от Диспенсъри
5 бр.

6.4 ГРС и АГРС с доставка до самия обект: лице за контакт: Янко Иванов, моб.
0889028800, e-mail Yanko Ivanov@bulgartransgaz.bg;
Доставка за 12 месеца Бутилки
Извършва се в срок не 1,5 л
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката
ГРС Девня

900 бр.

ГРС Нови пазар

900 бр.

ГРС Варна

900 бр.

ГРС Страшимирово

900 бр.

от
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ГРС Исперих

900 бр.

ГРС Лозница

450 бр.

ГРС Шумен

900 бр.

ГРС Разград – 1

900 бр.

ГРС Разград - 2

900 бр.

ГРС Русе

1 440 бр.

ГРС Търговище

900 бр.

ГРС Ген. Тошево

360 бр.

ГРС Добрич

900 бр.

ГРС Кубрат

360 бр.

Позиция 7 : ПГХ Чирен с адреси и количества:
с. Чирен, п.к. 3050, област Враца, община Враца, лице за контакт: инж. Георги Миховски,
моб. 0888 180 013, e-mail chiren@bulgartransgaz.bg;
Доставка за 12 месеца

галони 19 литри/ Бутилки
бр.
1,5 л

Извършва се в срок не 700 бр.
по-дълъг от 3 работни
дни,
считано
от
получаване на заявката

390 бр.

от

Малки
бутилки
0,500 л

от

540 бр.

Диспенсъри

8 бр.

Важно!
Отделните доставки ще се извършват периодично, след получаване на заявка от
Възложителя по електронна поща или факс, указани от Изпълнителя, както следва:
-

За Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: веднъж седмично;

-

За УВЦ „Република“: през периода 01.06 - 30.09 вкл. - веднъж седмично, а за
останалите месеци - веднъж месечно;

-

За местата по т. 3 – 7 вкл. към раздел III от настоящата техническа спецификация:
веднъж месечно.

Срокът за доставка е по предложение на участника, но не по-дълъг от 1 работен ден (за
местата по точка 1 и 2 към раздел III) и не по-дълъг от 3 работни дни (за местата по
точка 3 – 8 вкл. към раздел III), считано от получаване на заявката от изпълнителя.
Доставката се извършва в интервал от 8.30 до 16.30 часа, до диспенсър (за местата, на
които такива са предвидени) или до указано в заявката място, съгласно адресите,
посочени по-горе.
Описаните в техническата спецификация количества са прогнозни и възложителят не се
задължава с тяхното пълно изпълнение.
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Участникът, определен за изпълнител предоставя за ползване безплатно апарати
(диспенсъри) за целия срок на договора, съгласно указания брой в Таблица № 1 към
настоящата техническа спецификация.
Доставените диспенсъри да бъдат неупотребявани нови апарати, да бъдат с компресорно
охлаждане, работещи с фреон.
Предоставените от изпълнителя апарати да се почистват от изпълнителя чрез озонгенераторен уред за дезинфекция минимум един път на 3 месеца. Тази дейност е за
сметка на изпълнителя. Извършеното почистване се удостоверява с издаване на
протокол.
Диспенсърите следва да бъдат доставени в съответните места на доставка в срок не подълъг от 3 работни дни, считано от датата на подписване на договор.
Всички възникнали дефекти и ремонти по диспенсърите в срока на изпълнение на
договора, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за ремонт/ подмяна с нов на диспенсър
е по предложение на участника, но не по-дълъг от 3 работни дни от получаване на
уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнал дефект.
Срокът за замяна на некачествена стока при рекламация е по предложение на участника,
но не по-дълъг от:
-

2 работни дни за местата по точка 1 и 2 от раздел III от настоящата техническа
спецификация, считано от датата на получаване на рекламацията;

-

3 работни дни за местата по точка 3 – 7 вкл. от раздел III от настоящата
техническа спецификация, считано от датата на получаване на рекламацията.

Таблица № 1
Доставка /място/

Вид на опаковка и количество
Галони
19 л.

Пластмасови
бутилки 1,5 л.

Пластмасови
бутилки 0,5 л.

Стъклени
300

Диспенсъри

бутилки0,330 л

1

ЦУ – София

1 000

-

8 670

2

УВЦ „Република“

150

-

-

5

3

ЮИЕР „Стара Загора“

1 270

13 252

-

11

4

СЗЕР „Ботевград“

1155

8915

50

18

5

ЮЗЕР „Ихтиман“

912

3 500

40

13

6

СИЕР „Вълчи дол“

1 680

17 460

1080

19

7

ПХГ „Чирен“

700

390

540

8

6 867

43 517

10 380

Общо:

300

13

87
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Проект
ДОГОВОР
№ ……………
Днес, …………2020 г. в гр. София между:
„Булгартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, СО-район
„Люлин“, ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, вписано в Търговския регистър
на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478, представлявано от Владимир Малинов –
изпълнителен директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с №
БТГ-92-01-71/15.05.2019г., 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 ......................, вписано в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК ............., представлявано от ................. ................, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведена обществена поръчка по реда
на Глава двадесет и шеста от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с
наименование: Доставка на минерална и изворна вода, реф. номер 200-008, се сключи
настоящия договор при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва срещу заплащане от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ регулярни доставки по заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на бутилирана
минерална и изворна вода, наричана по-долу за краткост „стока”, в обхват и в пълно
съответствие с условията по договора и съгласно приложенията, представляващи
неразделна част от договора:
Приложение № 1 Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 2 Предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
II.СРОК НА ДОГОВОРА
2.1. Настоящия договор се сключва за срок до 12 месеца, считано от датата на
подписване на договора или до достигане на сумата от 69 990 лева, без ДДС.
2.1.1. При изтичане на срока на настоящия договор, без да е достигната посочената в
т.2.1. стойност, след писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
продължава извършването на доставки. Извършването на доставки се продължава за
срок не по-дълъг от 4 /четири/ месеца, считано от изтичане на срока по т. 2.1.
2.2. Във всички случаи общата стойност на всички плащания по договора не може да
надвишава 69 990 лева без ДДС. При достигане на тази стойност преди изтичане срока по
т.2.1. договорът се прекратява, за което не е необходимо уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
3.1. Общата стойност на договора се определя на база реално доставените количества
стока, съгласно предварително подадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявки и единичните цени от
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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3.2. Цената на стоката е съгласно единичните цени, без ДДС, посочени в Приложение №2
договора, които включват всички разходи по изпълнението предмета на договора и не
подлежат на увеличение.

В случай, че при изпълнение на договора няма да участва подизпълнител/и,
който/които ще изпълнява/т част от поръчката, която е предадена като
отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се използва следният
текст:
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100% от стойността на всяка извършена доставка до
местата по раздел III от техническата спецификация (приложение 1 към договора),
определена съгласно условията на т.3.1., която се заплаща в срок до 10 (десет) работни
дни от представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД
на оригинална фактура за дължимата сума и приемо-предавателен протокол по т.5.4.

В случай, че при изпълнение на договора участва подизпълнител/и,
който/които ще изпълнява/т част от поръчката, която е предадена като
отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се използва следният
текст:
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на всяка извършена доставка до местата по
раздел III от техническата спецификация (приложение 1 към договора), определена
съгласно условията на т.3.1., както следва:
3.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на подизпълнителя стойността на доставената от
подизпълнителя стока, предадена като отделна доставка, съгласно единичните цени по
приложение № 3 към договора, в срок до 10 (десет) работни дни след доставка на цялото
количество стока по конкретната заявка и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД:
а) оригинална фактура за дължимата стойност;
б) приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на подизпълнителя/ите,
удостоверяващ съответствието на доставената от подизпълнителя стока с договорените
изисквания;
в) искане за плащане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложено становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от което да е видно, че не
оспорва дължимото плащане или част от него като недължимо. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането за плащане на подизпълнителя
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му.
3.3.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т. 3.3.1., когато искането за
плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за
отказ.
3.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ останалата част от стойността на
конкретната заявка (без цената, дължима по т. 3.3.1) в срок до 10 (десет) работни дни
след доставката на цялото количество стока по конкретната заявка и след представяне от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните документи в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД:
а) оригинална фактура за дължимата стойност;
б) приемо-предавателни протоколи по т. 5.4, удостоверяващи съответствието на
доставената стока с изискванията на договора и приложенията към него, от съответното
мястото на доставка.
и при представени и налични при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, посочени в букви „а“,
„б“ и „в“ на т. 3.1.1.
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ІV. ЗАЯВЯВАНЕ.
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в при спазване на т. 14.1. от договора, заявява, съгласно т. 4.2., на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количеството и асортимента стока, което следва да му бъде доставено.
Заявката трябва да съдържа като минимум информация: място за доставка, видове стока
и количество за всяка от стоките.
4.2. Заявките по т. 4.1. се изпращат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
4.2.1. За Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: веднъж седмично.
4.2.2. За УВЦ „Република“: през периода 01.06. - 30.09. вкл. - веднъж седмично, а за
останалите месеци - веднъж месечно.
4.2.3. За местата по т. 3 – 7 вкл. към раздел III от приложение № 1 към договора: веднъж
месечно.
4.3. При липса на изричен писмен отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получена
заявка, се счита, че заявката е приета.
V. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА. СРОКОВЕ И МЕСТА НА ДОСТАВКА. ПРЕДАВАНЕ.
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявената стока на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответните места,
посочени в раздел III от приложение № 1 към договора, в рамките на работното време
от 8:30 ч. до 17:00 ч., в срок, както следва:
- за местата по точка 1 и 2 към раздел III от приложение № 1 към договора - до
…………….…… работни дни, считано от датата на получаване на заявката;
- за местата по точка 3 – 7 вкл. към раздел III от приложение № 1 към договора - до
……………… работни дни, считано от датата на получаване на заявката.
5.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя цялото количество диспенсъри в съответните места,
посочени в раздел III от приложение № 1 към договора в срок до …………………., считано
от датата на подписване на настоящия договор.
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава стоката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на подадения в заявката адрес
за доставка. Разноските по транспортирането на стоката от склада на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
мястото, указано в заявката, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.3. Рисковете от случайното погиване или повреждане на стоката и амбалажа
преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на приемно-предавателния протокол по
т. 5.4/3.3.1. буква „б“
5.4. Предаването и приемането на стоката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се
удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете
страни, удостоверяващ съответствието на доставената стока с договорените изисквания,
както и представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на копие на протокол за извършен
микробиологичен анализ на доставената вода, при първата извършена доставка в
Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД. В случай на констатирани видими
недостатъци и/или при несъответствие със заявеното количество и/или при стока с
изтекъл или изтичащ (след по-малко от един календарен месец) срок на годност и/или
при непредставяне на копието от протокол, стоката, за която се отнасят, не се приема и
не се подписва приемо-предавателен протокол за тази стока.
VІ. РЕКЛАМАЦИИ.
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации за скрити недостатъци на стоката.
6.2. Рекламации относно скрити недостатъци могат да бъдат предявени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 10-дневен срок от датата на приемането на стоката. Рекламациите се
3

Проект
придружават с констативен протокол, съставен и подписан от специалисти на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заедно с рекламация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изпращат и мостри от
рекламираната стока. В рекламацията се посочва номера на договора, точното
наименование на рекламираната стока, основанието за рекламация и искането на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.3. При рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени за своя сметка
некачествената стока, в срок от …………………… - за местата по точка 1 и 2 към раздел III
от приложение № 1 към договора и ………………… - за местата по точка 3 – 7 вкл. към
раздел III от приложение № 1 към договора, считано от датата на получаване на
рекламацията.
6.4. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на некачествената, липсващата
или заменена стока с нова, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.5. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този раздел важи и по отношение на липсващата
и/или заменяща стока.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.
Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в този договор във вид и
състояние, осигуряващи неговото нормално ползване.
7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
7.2.1. да заплаща получената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока по реда, установен с този договор.
7.2.2. При получаване на доставката да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същия брой празни
галони, колкото е броят на получените. Празните галони следва да се върнат от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във вида, в който са получени, като се има предвид нормалното им
похабяване поради употребата им по предназначение.
7.2.3. В случай, че галон/и, който/които следва да бъде/бъдат върнати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
е/са във вид, несъответстващ на уговореното в т. 7.2.2 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща съответния/те галон/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по цена в размер на 4 лева, без ДДС за
брой. В този случай, галона/ите, който/които е/са платен/и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, става/т
собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
7.3.1. да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените количества стока в посочените в т. 5.1
срокове.
7.3.2. За предоставените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно т. 8.1., диспенсъри да осигури
безплатна техническа поддръжка за срока на настоящия договор.
7.3.3. веднъж на всеки 3 (три) месеца да извършва за своя сметка почистване, чрез озонгенераторен уред за дезинфекция, на предоставените по т. 8.1. диспенсъри, като същото
се удостоверява с двустранно подписани протоколи от представители на двете страни по
договора.
7.3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за промени в състава на водата, настъпили
след отварянето на фабрично запечатаните галони/бутилки или дължащи се на
нехигиенично ползване, вредно въздействие на околната среда, на подмяна на вида или
марката на ползваната в диспенсъра вода.
VІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДИСПЕНСЪРИ.
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8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава за ползване, без допълнително заплащане, общо
…………….. броя нови и неупотребявани диспенсъра за срока на действие на този договор,
разпределени по отделните райони, съгласно приложение № 1 към договора. Получените
диспенсъри остават собственост на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подлежат на връщане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при прекратяване на настоящия договор.
8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ диспенсърите при
прекратяване на договора в състоянието, в което ги е получил, като се имат предвид промените, свързани с нормалното им похабяване, настъпило с употребата им по
предназначение.
8.3. Всички възникнали дефекти и ремонти по диспенсърите в срока на изпълнение на
договора, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за ремонт/ подмяна с нов на диспенсър
е до ……………….. от получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнал дефект.
8.4. В случай, че диспенсър/и, който/които следва да бъде/бъдат върнат/и на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е/са във вид, несъответстващ на уговореното в т. 8.2. от договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща съответния/те диспенсър/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по цена в размер
на 90 лева, без ДДС за брой. В този случай, диспенсърът/ите, който/които е/са платен/и
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, става/т собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІХ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ.
9.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави стоката или част от нея в сроковете по т. 5.1.,
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3 % от стойността на съответната
доставка за всеки ден закъснение.
9.1.1 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави цялото количество диспенсъри в съответните места,
посочени в раздел III от приложение № 1 към договора в срока по т. 5.1.1, същият дължи
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 100 лева без ДДС за всеки ден закъснение.
9.2. Ако при рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел VІ, в
установените за това срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
5% от цената на рекламираното количество стока за всеки просрочен ден, калкулирано за
срока на забавата.
9.3. При начислена неустойка за забава, дължимите суми се приспадат и удържат от
последващо дължимо плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или сумата се превежда от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5-дневен срок след получаване на писмената покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
по една от следните банкови сметки в „УниКредит Булбанк“ АД, BIC код: UNCRBGSF; IBAN
сметка в лева – BG52 UNCR 763010784357 01; IBAN сметка в евро – BG88 UNCR
76301476061042.
9.4. При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащането на дължимите суми по
доставката, съгласно уговорените в настоящия договор сроковете за плащане,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законна лихва върху стойността на дължимата
сума за всеки ден закъснение, калкулирана за периода на забавата.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
10.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по
Договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи 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
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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 непреодолима сила,
в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от настъпването на събитието уведомява
другата Страна за това обстоятелство. Към уведомлението се прилагат всички релевантни
и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на
непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за
изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
10.4. Писменото уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на
непреодолимата сила, в срок от 7 дни от прекратяването.
10.5. При неуведомяване в установения за това срок по т. 9.3., съответната Страна
изгубва своето право да се позовава на непреодолима сила и се дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди.
10.6. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните
с тях насрещни задължения спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с
насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са
възпрепятствани от непреодолимата сила. Съответните срокове за изпълнение се
удължават с времето, през което е била налице непреодолимата 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.
ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
11.1. Действието на настоящия договор се прекратява:
11.1.1. с изтичане срока му на действие, освен в хипотезата на т. 2.1.1.;
11.1.2. при достигане на сумата по т. 2.2.;
11.2. Освен в случаите по т. 11.1. договорът може да бъде прекратен и в следните
случаи:
11.2.1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;
11.2.2. едностранно от изправната страна с 5-дневно писмено предизвестие до
неизправната страна при неизпълнение задълженията по договора в срок по-дълъг от 10
(десет) календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на съответното
задължение.
11.2.3. при условията на т. 10.7. от договора
11.2.4. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
11.2.5. в други случаи предвидени в приложимата нормативна уредба;
11.2.6. При условията на чл. 118 от ЗОП, от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът
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на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за
разрешаване на спорове по този Договор.
ХІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/те
Подизпълнител/и в проведената открита процедура по ЗОП.
12.2. Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. (наименование и
правно организационна форма и индивидуализираща информация) извършва:
12.2.1. следните видове работи от предмета на поръчката:
- .………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
12.2.2. представляващи ………………………………………….. % от стойността на обществената
поръчка (посочва се частта от предмета на поръчката и процентното изражение).
12.3. Сключеният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.
12.4. 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 подборпо отношение на дела и вида
на дейностите, които ще изпълнява.
12.5. 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.12.4., в срок до 3 (три) дни от неговото
сключване.
12.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
12.6.1. Не е нарушение на забраната по т. 12.6. 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.
ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че при обработката на лични данни, предоставени по
силата на настоящия Договор спазва разпоредбите на Регламент 2016/679, както и
дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изрични заповеди и инструкции за целите и начина на
обработка.
13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без изричното съгласие на субектите на лични данни
да не продава или разпространява данните по начин, излизащ извън обхвата на целите
на този договор и неговото надлежно изпълнение, както и да предприема мерките,
гарантиращи превенция на злоупотреби с предоставените му лични данни.
13.3. В случай на неправомерен достъп и/или разпространение на личните данни,
обработвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
незабавно, но в срок не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаването на горните
обстоятелства, както и да предприеме всички възможни действия за ограничаване на
последствията от пробива в сигурността.
13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава освен при изпълнението на задълженията по този
договор, да не използва по никакъв начин в своя полза или в полза на трето лице, нито
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да разкрива на трето лице предоставените лични данни, като третира същите като
поверителна информация, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да вземе всички
необходими мерки за защита поверителността на тази информация, по време на
действието на този договор.
13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че е осигурил подходящи технически и организационни
мерки за защита на личните данни срещу тяхното случайно или неправомерно
унищожаване или случайно заличаване, изменение, неразрешено разпространяване или
достъп, както и че съответните мерки осигуряват нивото на защита, съответстващо на
риска при обработката, както и на естеството на подлежащите на защита лични данни.
XІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
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/.
14.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
14.3. Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
14.4. Неразделна част от настоящия договор са посочените в раздел I приложения.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Любомир Симеонов Кръстев

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ръководител отдел „Възлагане на обществени поръчки“
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ОБРАЗЕЦ О1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: Доставка на
минерална и изворна вода, референтен номер 200-008,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
Не съм 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.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има
право да представлява участника (съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40,
ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата
декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП),
представляващ ……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец,

обединение, в т. ч. обединение, което няма определена правна форма, участник в
обединение), участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с

наименование: Доставка на минерална и изворна вода, референтен номер 200008
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54,
ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочени по-горе, в друга държава-членка или трета страна.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
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_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има
право да представлява участника (съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40,
ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата
декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: Доставка на
минерална и изворна вода, референтен номер 200-008,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
(Участникът избира се една от следните три възможности, като невярното се
зачертава)
-

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите
тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и
участника (няма аналогични задължения, съгласно законодателството
държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт
компетентен орган -при чуждестранен участник).

на
по
на
на
на

има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите
тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и
участника (има аналогични задължения, съгласно законодателството
държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт
компетентен орган - при чуждестранен участник).

на
по
на
на
на

или
-

……………………………………………………………………………(в случай, че са

налице задължения за данъци и/или за задължителни осигурителни вноски
и/или лихви, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, тези
обстоятелства се декларират изрично,
като се посочва в коя от хипотезите на
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или, че
задължението е по акт, който не е влязъл в сила, попадат същите).
или
-

има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите
тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и
участника (има аналогични задължения, съгласно законодателството
държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт
компетентен орган -при чуждестранен участник),
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но декларирам, че размерът на неплатените дължими данъци и/или
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния ни общ оборот за
последната приключена финансова година и размерът им е не е повече от 50 000 лв.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.

Декларатор:

(дата)

(име и фамилия)

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП да се декларират от лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: Доставка на
минерална и изворна вода, референтен номер 200-008,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП да се декларират от лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
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........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: Доставка на
минерална и изворна вода, референтен номер 200-008,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
Участникът, когото представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, с
който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или
декларираното изпълнение на критериите за подбор.
За участника, когото представлявам, не е установено, че не е предоставял изискваща
се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП да се декларират от лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ППЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: Доставка на
минерална и изворна вода, референтен номер 200-008,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
- не 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;
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.

Декларатор:

(дата)

(име и фамилия)

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП да се декларират лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 2 от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ ……………………. (посочва се

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма
определена правна форма, участник в обединение), участник в обществена поръчка на
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование Доставка на минерална и изворна
вода, референтен номер 200-008,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП:
Декларирам, че не е налице конфликт на интереси, съгласно §2, т. 21 от Допълнителни
разпоредби на ЗОП (текстът е приложим само в случай, че не е деклариран наличие на

конфликт на интереси)
или

Декларирам, че е налице конфликт на интереси, съгласно §2, т. 21 от Допълнителни
разпоредби на ЗОП с ………………….. (посочва се лицето, длъжност, позиция, с което е в
конфликт на интереси), за отстраняването на който съм предприел следните мерки,
които са както следва ………………...
или
Декларирам, че е налице конфликт на интереси, съгласно §2, т. 21 от Допълнителни
разпоредби на ЗОП, който не може да бъде отстранен.
Ненужното се зачертава
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има
право да представлява участника (съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40,
ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата
декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите).
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ОБРАЗЕЦ О2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по 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)
Долуподписаният/-та .............................................., ЕГН ................, ЛК № ...............,
издадена на ................ г. от ................., с постоянен адрес: .................., в качеството
си на ................... на .................. - участник/ участник в обединение/ подизпълнител
и/или трето лице (ненужното се зачертава) в обществена поръчка на стойност по чл.
20, ал. 3 от ЗОП с наименование: Доставка на минерална и изворна вода, референтен
номер 200-008,
Декларирам, за представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от
Допълнителна разпоредба (ДР) на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано (ненужното се зачертава) в юрисдикция с
преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби
на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален
данъчен режим е .................................. (попълва се в случай на регистрация в такава

юрисдикция)

2. Е контролирано / Не е контролирано (ненужното се зачертава) лице по смисъла на §
1, т. 5 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Контролът по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се изразява в .................................. (попълва се в случай на

осъществяван контрол като се посочва в коя хипотеза попада)
3.Попада в изключението
.............................................

на

чл.

4,

т.

.........

от

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

(попълва се в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим или е контролирано от лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим и се посочват конкретните обстоятелства, свързани с
предпоставките, водещи до съответното декларирано изключение )
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата: _________ г.

Декларатор

_______________

(подпис)
Име, длъжност:

_______________

Забележки:
1. По смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, "дружество" 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.

2. Декларацията се попълва от участник/ участник в обединение/ подизпълнител и/или

трето лице. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията
се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.
3. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат

самостоятелно да представляват съответнияучастник/ участник в обединение/
подизпълнител и/или трето лице.

ОБРАЗЕЦ О3
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 на минерална и изворна вода
Реф. номер: 200-008
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 нормативните изисквания и изискванията и условията на възложителя,
посочени в обявата и приложенията към нея.
1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
3. …………………………………………
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)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

*Подписва се 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 ………………………

*Подписва се 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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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 на минерална и изворна вода
Реф. номер: 200-008
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение, при следните условия:
 Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, съгласно
приложение № 1 към настоящото ценово предложение (изготвя се и се подписва от
участника).

(В приложението следва да бъдат посочени единични цени за предлаганите видове и
разфасовки вода и обща стойност - за посочените прогнозни количества в Техническата
спецификация. Посочените количества в Техническата спецификация на възложителя са
прогнозни, като същите могат да варират в зависимост от нуждите на възложителя.)
 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от обявата и
приложенията към нея и включват всички разходи за изпълнение на поръчката.
 Всички посочени цени са в лева без ДДС.

 Условие за изпълнение на доставката е ……………………………….(DDP или DAP (само за
чуждестранните участници) по Incoterms-2020, с места на доставка съгласно раздел III
от техническата спецификация.
 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
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ОБРАЗЕЦ O4
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)
(Общата цена следва да бъде за посочените прогнозни количества в Техническата
спецификация и същата ще се използва с цел оценка на офертите, като не представлява
реална цена за изпълнението на предмета на поръчката. )
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 ………………………

*Подписва се 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 ………………………

*Подписва се 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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