ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Наименование на поръчката: Проучване и инвестиционно проектиране за строеж
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“
към Проект от „Общ интерес“ 6.8.2
референтен номер: 170-012
СЪДЪРЖАНИЕ
Част

Наименование

1.

Указания за подготовка на офертата и приложение към тях

2.

Техническа спецификация и приложения към нея

3.

Проект на договор и приложения към него
Образци за участие в процедурата

O3
O4

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)
Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от
ППЗОП
Предложение за изпълнение на поръчката

O5

Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор

O6

Декларация за срока на валидност на офертата

O7

Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП

O8

Ценово предложение

O9

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

(представя се само от участника, определен за изпълнител, преди подписване на
договора)
O10

Декларация по чл. 4, ал. 7 от Закон за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП)

O12

Банкова гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка

O13

(представя се само от участника, определен за изпълнител, преди подписване на
договора)
Банкова гаранция за авансово предоставени средства

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Наименование на поръчката: Проучване и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна
на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към Проект от
„Общ интерес“ 6.8.2
референтен номер: 170-012
Офертата се изготвя и представя на български език, освен когато възложителят е допуснал в
обявлението за обществената поръчка, офертата да се представя на официалния език на
съответната страна, когато поръчката е с място на изпълнение извън страната. Офертата се
изготвя и представя при спазване на законовите изисквания, както и на условията и
изискванията на документацията за участие в процедурата.
1. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи
само една оферта.
1.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, като същите се
представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които
се подават документите.
2.1 Опаковката включва:
2.1.1 документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП):
 единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя;
 ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката - когато е приложимо;
 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
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 документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
2.1.2 документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
Оферта, която включва:
 техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
 опис на представените документи
2.1.3 отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от
позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП технически предложения и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри“, с посочване на обособената позиция, за която се отнасят.
Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се подават
по електронен път.
3. Когато участникът в процедурата представя документи на чужд език, същите се представят
и в превод на български език.
4. Когато за някой от посочените документи е определено, че се представя в „заверено копие“,
за такъв документ се счита този, върху копието на който фигурира текста „Вярно с оригинала“
и е поставен подпис на лицето, извършило заверката.
5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако
документ не е представен по представените образци, възложителят има право да отстрани
участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с условията на документацията
за участие.
Относно образците на банковите гаранции, задължителни са само условията, описани в тях,
като в случай на представена банкова гаранция, чиито условия се различават с тези от
предоставените образци, се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.
6. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществена поръчка и представлява времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.
7. Когато в обявлението за обществена поръчка е определено, че предметът на поръчката
включва обособени позиции и:
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 в обявлението е определено, че оферти се подават само за една обособена позиция, то
участниците имат право да представят само една оферта, за една обособена позиция,
която е свободно избрана от тях измежду всички обособени позиции в предмета на
поръчка. В този случай всяка оферта, която се отнася за повече от една обособена
позиция, ще бъде отстранявана;
 в обявлението е определено, че оферти могат да се подават за няколко обособени
позиции, то участниците не могат да подават оферти за всички обособени позиции.
8. Когато в предмета на поръчка възложителят е предвидил „опция“, то предлагане на такава
опция в офертата на участника е задължително. В случай че е предложил опцията в
офертата си, изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя
условията за нейното изпълнение до изтичане на срока за използването й. Опцията се включва
в обхвата на договора, като възложителят сам определя дали опцията да бъде възложена или
не.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
Опаковката съдържа:
9. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
9.1. ЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.
9.1.1. ЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо
лице - когато е приложимо;
9.1.2. ЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител - когато е приложимо;
9.1.3. ЕЕДОП се представя за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението
на поръчката - 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, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, които са
посочени в т. 9.3. от настоящите указания. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е
налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата,
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната
хипотеза - при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за
подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да
представлява съответния стопански субект.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в процедурата
не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРК).
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При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК, освен ако не са налице
обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, участникът ще се отстранява от процедурата, на
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Участникът следва да декларира липсата на следните обстоятелства 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 (ЗИФОДРЮПДРК):
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:
1. Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64
от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане и
2. Не е контролирано лице по смисъла на § 1, т.5 от Допълнителната Разпоредба на
ЗИФОДРЮПДРК.

или
3. В случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
или е контролирано от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, същото попада в някое от изключенията на чл. 4, т. 1 до т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК.

При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК и когато са налице
обстоятелствата по чл. 4, т. 1–8 от същия закон, следва да се отбележи с „НЕ“ като следва да
се декларират съответните обстоятелства по чл. 4, т. 1–8 от ЗИФОДРЮПДРК
, от
участник/подизпълнител/трето лице.
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК следва да се отбележи с „ДА“
и следва да се декларират тези обстоятелства, от участник/подизпълнител/трето лице като
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.
При подаване на оферта се декларират липсата на основанията за отстраняване и
съответствието си с критериите за подбор само чрез попълване на съответния
раздел в ЕЕДОП. Възложителят не изисква представяне на документите по т. 9.2. от
настоящите указания в документите 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 да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, 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.

Определените от възложителя критерии за подбор, се съдържат в раздел „Критерии за подбор
и документите, с които се доказват“ и участникът декларира в съответния ЕЕДОП съответствие
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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 ЕЕДОП, който съдържа информацията за съответствие с критериите
за подбор, посочена по-горе.
* Освен посоченото в настоящия документ, подробни указания за попълване на
ЕЕДОП относно обстоятелствата свързани с личното състояние на участниците се
съдържат в документ „Допълнителни указания за попълване на ЕЕДОП“,
Приложение № 1 към настоящите указания.
9.2.

Критерии за подбор и документите, с които се доказват:

9.2.3 Техническите и професионалните способности.
9.2.3.1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на
поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата;
Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по
отношение на техническите способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т.
1, буква „б“ от ЗОП:
Участникът да е изпълнил най-малко една идентична или сходна дейност, с тази на поръчката
най-много за последните три години от датата на подаване на офертата.
Под „идентична“ дейност се разбират изпълнени дейности за услуги, които включват
изпълнение на всички дейности (услуги) от Техническата спецификация при еднакви
параметри на газопроводния участък, предмет на обществената поръчка.
Под „сходна“ дейност се разбират изпълнени дейности за услуги, които включват изработен и
одобрен инвестиционен проект (фаза Технически и/или Работен) за:
- изграждане на нов стоманен газопровод, преминаващ извън урбанизирани територии, с
параметри на газопроводния участък - непрекъсваема дължина не по-малка от 10 000
м., работно налягане над 1,6 MPa и диаметър по-голям или равен на DN 300.
и/или
- реконструкция/основен ремонт на съществуващ газопровод с подмяна на газопроводен
участък, преминаващ извън урбанизирани територии, с параметри на газопроводния
участък - непрекъсваема дължина не по-малка от 10 000 м., работно налягане над 1,6
MPa и диаметър по-голям или равен на DN 300.
За изработен и одобрен инвестиционен проект (фаза Технически и/или Работен) ще се приема
такъв, който е одобрен/съгласуван с получателя и/или с всички компетентни инстанции и/или
въз основа на който може да започне строителство (има о издадено разрешение за строеж).
За изработен и одобрен инвестиционен проект, изпълняван от чуждестранни участници ще се
приема такъв, който е изработен във фаза, която е одобрена/съгласувана от получателя и/или
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с всички компетентни инстанции и/или въз основа на който може да започне строителство,
съгласно законодателството в страната, в която е одобрен проекта.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване,
чрез посочване в част IV, буква В, т. 1, буква 6) от ЕЕДОП на цялата изискуема информация с
оглед преценка за съответствие с минималното изискване и свързана с дефинициите на
Възложителя „идентични“ или „сходни“ за дейности с предмет и обем с тези на поръчката.
Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от
ЗОП, чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с
доказателство за извършената услуга - документи от получател от които да е видна
информацията, че инвестиционния проект е одобрен/приет от получателя и/или е съгласуван с
всички компетентни инстанции и/или документи от компетентен орган от които да се
потвърждава, че инвестиционния проект е одобрен/съгласуван с всички компетентни
инстанции и/или документ с информация, че въз основа на изработения инвестиционен проект
може да започне строителство, съгласно законодателството в страната, в която е одобрен
проекта.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критерия за подбор, се представят само
от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията, посочени в
раздел "Изисквания за сключване и изпълнение на договор" от настоящите указания.
9.2.3.5. Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална
компетентност за изпълнението на поръчката.
Минимално изискване за допустимост, на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по
отношение на техническите и професионалните способности на участниците във
връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП:
Участникът трябва да разполага с ръководен състав - ръководител на проектантски екип, който
ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и който следва да е лице:
-

притежаващо удостоверение за пълна проектантска правоспособност по която и да е
част, съгласно ЗКАИИП, редовно отчетенo за 2017 г. или призната професионална
квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК)
или еквивалентна;

-

с професионален опит в организацията и управлението на договор, като ръководител на
проектантски екип, свързан с разработен инвестиционен проект – фаза Технически или
Работен на минимум 1 (един) инфраструктурен проект в областта на енергийния сектор
(газопроводи, топлопроводи, нефтопроводи, електропроводи).

При подаване на оферта участниците декларират ръководителя на проектантски екип за
изпълнението на поръчката с професионална компетентност чрез посочване в част IV, буква В,
т. 6 буква б) от ЕЕДОП на имената на лицето, номера на притежаваното удостоверение за
пълна проектантска правоспособност съгласно ЗКАИИП, редовно отчетенo за 2017 г., и
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професионалната секция в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, в която
участва лицето или признатата професионална квалификация съгласно Закона за признаване
на професионални квалификации (ЗППК) или еквивалентна и посочване на конкретния
професионален опит в организацията и управлението на договор, като ръководител на
проектантски екип, свързан с разработен инвестиционен проект – фаза Технически или
Работен на минимум 1 (един) инфраструктурен проект в областта на енергийния сектор
(газопроводи, топлопроводи, нефтопроводи, електропроводи).
Съответствието с поставения критерий за подбор в т.ч. минималното изискване за допустимост,
на основание чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техническите и професионалните
способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне
на списък на ръководния състав - ръководител на проектантски екип, който ще изпълнява
поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицето.
Документът, чрез които се доказва съответствието с критериите за подбор се представя само
от участника, избран за изпълнител при сключване на договор, съгласно условията, посочени в
раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от настоящите указния.
9.3. Възложителят, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП изисква от участника представяне на
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват
дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и
чл. 55, ал. 3 от ЗОП (образец О3), независимо от наименованието на органите, в които
участват, или длъжностите, които заемат. В списъка следва да се съдържа информация за
участник, участници в обединение, подизпълнители и трети лица по отношение на правноорганизационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички
задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, които са както
следва:
 лицата, които представляват участника (съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП и чл. 40,
ал. 2, т. 9 от ППЗОП – когато участникът е обединение);
 лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника (съгласно чл.
40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП);
 прокуристи - в случай, че има такива.

*В случаите, когато лицето е чуждестранно лице и има повече от един прокурист, се посочва
само прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
 други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и
да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи;
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, от който да
е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във
връзка с конкретната обществена поръчка:
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 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.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗОП и за
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези
органи (които други лица са със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи, съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП).
9.5. 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.

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.
10. Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - оферта, която включва:
10.1. Техническо предложение, съдържащо:
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10.1.1 Документ за упълномощаване – представя се когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника. Пълномощното следва да съдържа всички данни на
лицата (упълномощен и упълномощител/и), както и изрично изявление, че упълномощеното
лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. ЕЕДОП не
може да бъде представян от упълномощено лице.
10.1.2 Предложение за изпълнение на поръчката (образец О4) в съответствие с техническата
спецификация и изискванията на възложителя, което включва:
 Описание на услугите, които ще бъдат извършени във връзка с изпълнение на предмета
на поръчка;
 Предложение за начин на плащане, който да бъде съобразен с изискванията и
ограниченията, посочени в документацията за участие, в т.ч. проекта на договор от
документацията за участие;
 Срокове за изпълнение на предмета на поръчката.;
 Линеен график за изпълнение на дейностите за изпълнение на поръчката, без опциите.
10.1.3 Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (образец О5);
10.1.4 Декларация за срока на валидност на офертата (образец О6);
10.1.5 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Изисква се, тъй като поръчката е за услуги участниците да декларират, че офертите им са
изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в
държавата, където трябва да се предоставят услугите.
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в
сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както
следва:
-

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

-

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

-

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

10.2. Опис на представените документи (образец О7)
10.3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който
съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (образец О8).
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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 ценовото предложение, 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 ценовото
предложение, изписана словом в определен от комисията срок.
За целите на оценяване на офертите и определяне на икономически най-изгодната оферта,
съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, посочената валута
на „Предлаганата цена“ от участника за изпълнение на поръчката се преизчислява от
комисията в левова равностойност, съгласно посочената от участника валута по официалния
фиксинг на БНБ към крайния срок за получаване на оферти за участие, посочена в обявлението
на обществената поръчка.
В цените на услугите, които се оферират от чуждестранни участници, следва да се включи
дължимият данък при източника в размер, съгласно „Спогодбата за избягване на двойното
данъчно облагане“, сключена между Р. България и страната, в която участникът е регистриран
и данъчно задължен. В цените следва да се посочи изрично определения от участника размер
на данъка при източника за всеки вид услуга, който той е предвидил. Независимо от това дали
е посочен или не, при всяко международно разплащане на услуги, възложителят ще удържа от
дължимата цена приложимия за конкретния случай размер на данъка при източника. В
случаите, когато няма сключена Спогодба между страните на субектите или същата не може да
бъде приложена по вина на участника, от всяко дължимо плащане ще се удържа данък при
източника в размер на 10 % от стойността на услугите.

Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална
във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на
конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията
от офертите им, които подлежат на оценка.
ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР
11. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението
12. Използване на капацитета на трети лица
12.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
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икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност.
12.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите
или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя,
ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
12.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения.
12.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването
на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от
него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.
12.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при
спазване на условията по т. 12.2 – 12.4.
13. Подизпълнители
13.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им
възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
13.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не
отговаря на тези условия.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
14. Приемат се оферти само за целия 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 ЕЕДОП и/или други документи, които
съдържат променена и/или допълнена информация и/или замяна от участника на
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не
отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото
предложение, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на
адреса, посочен от комисията, в опаковка, върху която се посочват следните означения:
„Допълнително представяне на документи“ в процедура за възлагане на обществена поръчка с
изписано наименование на поръчката, референтния й номер, даден от възложителя (ако такъв
е посочен в обявлението), име на участника, а когато документите са за самостоятелно
обособени позиции и за коя позиция се отнасят.
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16.1 Документи, 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 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,
реферетният й номер, даден от възложителя(ако такъв е посочен в обявлението), име на
участника, а когато обосновката е за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се
отнася.
В случай, че документи за участник, не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие в
процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя
участника за отстраняване от процедурата.
17. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за
данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица, съгласно чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.
Изисканите от комисията разяснения и документи, се представят в определен от комисията
срок. Разяснения и документи, представени след определения от комисията срок, не се
разглеждат от комисията.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
18. 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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18.1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата за участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива:
Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване се
представят посочените по-долу документи или се посочва публичен безплатен регистър
(когато обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър), или се посочва, че
достъпът до информацията се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен
път:
 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Когато в удостоверението по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП се съдържа информация за влязло в сила
наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП,
участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор
за обществена поръчка
 за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията
по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния
документ по чл. 54, ал. 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.
18.2. Актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор
за участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Съответствието с поставените критерии за подбор се доказва чрез попълване и представяне на
съответните документи и информацията, изискани от възложителя в раздел „Критерии за
подбор“ от настоящите указания.
Чуждестранен участник, определен за изпълнител преди сключването на договор представя
документи за призната професионална квалификация и правоспособност по Закона за
признаване на професионални квалификации във връзка с чл. 10 и чл. 11 от Закона за
камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектира за ръководителя на
проектантски екип, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен,
съгласно § 2, т. 15 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.
19. 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.
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20. На основание чл. 112, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, участникът, определен за изпълнител
представя на възложителя, при подписване на договора и следните документи:
20.1. Определената гаранция за изпълнение на договора в една от следните форми, съгласно
условията на проекта на договор:
20.1.1. Депозит на парична сума;
20.1.2.Банкова гаранция в оригинал, представена по образеца от документацията за участие
(образец О12);
20.1.3. Застраховка в оригинал, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
В случай, че гаранция за изпълнение на договора се представя под формата на застраховка
„Гаранция в полза на възложителя на обществената поръчка“, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата следва да отговаря на следните
условия:
„Булгартрансгаз“ ЕАД е Бенефициент по застрахователната полица.
Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл. 12 от Кодекса за
застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при изпълнение на договора за
обществена поръчка, съгласно условията предвидени в проекта на договор.
Застрахователното покритие по тази застраховка да включва следната клауза: „Гаранция за
добро изпълнение“
При пълно или частично неизпълнение на задълженията от страна на Изпълнителя по
договора, Застрахователят неотменимо и безусловно да е длъжен да изплати на Бенефициента
при постъпила претенция, посочената в нея за плащане сума, в рамките на застрахователната
сума в застрахователната полица. Общите условия на застрахователя не трябва да
противоречат на Закона за обществените поръчки и на условията за застраховката и не трябва
да има изискване за доказване на настъпили щети/вреди за възложителя при неизпълнение на
клаузи от договора от страна на изпълнителя и клаузи, които да изключват изплащане на
обезщетение произтичащо от клаузи на сключения договор.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за
плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил 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. Самоучастие на Застрахования по
застрахователната полица не се допуска. Всички права и задължения на Застрахователя,
Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на
такива в други документи. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента
преди приемане на застрахователната полица като гаранция за изпълнение на договора.
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Срокът на застрахователния договор да се определя съгласно условията на документацията на
обществената поръчка.
Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнителя по договора).
Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.
20.2. Представяне на 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.
20.3. Избраният за изпълнител участник представя преди подписване на договора валидна
застрахователна полица на “Застраховката за професионална отговорност на участниците в
проектирането и строителството” по чл.171, ал. 1 от Закона за устройство на територията за
проектиране, отговаряща на категорията на строежа за който ще се изработва инвестиционен
проект, а именно: строежи от I-ва категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗУТ със
застрахователна сума съгласно чл.5, ал.1 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и
реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В случай на участник –
обединение съответните горепосочени застраховки се представя за тези участници в
обединението, които ще изпълняват съответните дейности.
21. Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва с определения за
изпълнител участник, освен в случаите по чл. 112, ал. 2 от ЗОП, и при следните условия:
21.1. Когато определения за изпълнител участник не е представил преди подписване на
договора декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
(образец О9) или в същата не са посочени физическите лица, които са действителни
собственици. Съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП, когато клиент е юридическо лице е необходимо да
бъдат идентифицирани физическите лица, които са действителни собственици и в тази връзка
е необходимо тази информация да се посочи в декларацията по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.
Разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП не съдържа изключения по отношение на юридическите
лица, които са публични дружества, и същите следва да представят декларация по чл. 6, ал. 2
от ЗМИП, в която да са посочени физическите лица, които са действителни собственици на
публичното дружество към датата на подаване на офертата.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 5, т. 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП, действителен
собственик на клиент - юридическо лице, е:
 физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25
на сто от дяловете или от капитала на клиент - юридическо лице, или на друга подобна
структура, или пряко или непряко го контролират;
 физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25
на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с
нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на
имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;
 група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация
с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или
разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но
са определяеми по определени признаци.
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В тази връзка е необходимо в декларацията по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП да се посочи информация в
обхват, съгласно чл. 3, ал. 5, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари.
21.2. Когато избраният за изпълнител участник не е представил преди подписване на договора
декларация по чл. 4, ал. 7 от ЗМИП за произхода на средствата (образец О10).
21.3. Когато избраният за изпълнител участник не е представил преди подписване на договора
документ за внесена гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства за 100 %
от размера на авансовите средства, които ще се предоставят от Възложителя, в една от
следните форми, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП:
1. парична сума;
2. банкова гаранция, съгласно условията на Възложителя от образеца на банкова гаранция за
авансово плащане обр. О13;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
В случай, че гаранция за авансово предоставените средства се представя под формата на
застраховка „Гаранция в полза на възложителя на обществената поръчка, обезпечаваща
авансово предоставените средства“, същата следва да отговаря на следните условия:
„Булгартрансгаз“ ЕАД е Бенефициент по застрахователната полица.
Застрахователната полица да е издадена от Застраховател по смисъла на чл. 12 от Кодекса за
застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.).
Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя за авансово предоставените средства
във връзка с изпълнение на договора за обществена поръчка.
Застрахователното покритие по тази застраховка да включва следната клауза: „Гаранция в
полза на възложителя на обществената поръчка, обезпечаваща авансово предоставените
средства“.
При пълно или частично неизпълнение на Изпълнителя на договорните му задължения,
покриващи пълната стойност на авансовото плащане или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е
успял да възстанови дължимата сума от авансовото плащане, покриваща неизпълнения размер
на дейностите, съгласно Договора, Застрахователят неотменимо и безусловно да е длъжен да
изплати на Бенефициента при постъпила претенция, посочената в нея за плащане сума, в
рамките на застрахователната сума в застрахователната полица. Общите условия на
застрахователя не трябва да противоречат на Закона за обществените поръчки и на условията
за застраховката и не трябва да има изискване за доказване на настъпили щети/вреди за
възложителя при неизпълнение на клаузи от договора от страна на изпълнителя и клаузи,
които да изключват изплащане на обезщетение произтичащо от клаузи на сключения договор.
Плащането да е в срок до 15 календарни дни след получаване на първо надлежно Искане за
плащане от Бенефициента по застрахователната полица, удостоверяващо, че изпълнителят
(застрахован по застрахователната полица) не е изпълнил пълно или частично договорните му
задължения, покриващи пълната стойност на авансовото плащане или в случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е успял да възстанови дължимата сума от авансовото плащане, покриваща
неизпълнения размер на дейностите, съгласно Договора, независимо от евентуални
възражения на изпълнителя.
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Искането за плащане от Бенефициента е единственият документ, въз основа на който
Застрахователят ще изплаща обезщетението. Самоучастие на Застрахования по
застрахователната полица не се допуска. Всички права и задължения на Застрахователя,
Застрахования и Бенефициента да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на
такива в други документи. Проектът на полица се съгласува предварително от Бенефициента
преди приемане на застрахователната полица като гаранция за авансово предоставените
средства.
Срокът на застрахователния договор да се определя съгласно условията на проекта на договор
от документацията на обществената поръчка.
Всички разходи за избор на Застраховател, сключване на застраховката и заплащане на
застрахователната премия са за сметка Застрахования (изпълнителя по договора).
Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.
22. Приложими правила относно директните разплащания с подизпълнители:
Поради естеството и предмета на поръчката и във връзка с това, че включва част/и, която/
които не могат да бъдат предадени като отделен обект от подизпълнителя на изпълнителя и
възложителя,
не е налице възможност за извършване на директни плащания към
подизпълнителите, тъй като липсва една от предпоставките на чл. 66, ал. 4 от ЗОП, а именно
да има възможност за предаване от подизпълнителя на част от поръчката като отделен обект.
В тази връзка възложителят не предвижда директни разплащания с подизпълнители.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагането му.
......................................
,
....................2017г.
Владимир Малинов, Началник управление „Правно”
......................................
,
....................2017г.
Стоян Киров, Началник управление „Инвестиционна дейност”
......................................
,
....................2017г.
Пламен Иванов, Началник Главно управление „Техническа експлоатация”
......................................
,
....................2017г.
Пламена Ненкова, началник управление "Анализи и международна дейност"
......................................
,
....................2017г.
Любомир Кръстев, ръководител на отдел „Възлагане на обществени поръчки”
......................................
,
....................2017г.
Чавдар Димитров, ръководител отдел “Договори и собственост”
......................................
,
....................2017г.
Владислав Петров, ръководител отдел „Инвестиционна подготовка”
......................................
,
....................2017г.
Дарина Колева, Гл.специалист по контрол на инвестиционния процес, отдел „Възлагане на обществени поръчки”
......................................
,
....................2017г.
Биляна Георгиева – Главен специалист „Проекти и финансиране от ЕС“ в Управление "Анализи и международна дейност"
......................................
,
....................2017г.
Константин Вучков, старши юрисконсулт в управление “Правно”
......................................
,
....................2017г.
Ангела Лилова, ръководител сектор „Процедури по ЗОП”, управление „Инвестиционна дейност”
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Приложение №1
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

При попъ лване на ЕЕДОП не се допуска пром яна на стандартните полета в
докум ента (заличаване на неприлож им и отговори, пояснителни текстове,
неприлож им и полета, раздели и др.). При раздели, които не са относим и къ м
настоящ ата общ ествена поръ чка или къ м обекта на общ ествена поръ чка, съ щ ите
не се попъ лват.
1. В част II, Раздел А от ЕЕДОП, 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
ЕЕДОП
се
посочва
правната
форма
на
участника
(обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП 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 А от ЕЕДОП, на поставения въпрос се посочва, дали икономическият
оператор е микро-, малко или средно предприятие. В случай, че съгласно пояснителните
текстове икономическият оператор не попада в нито една от трите дефиниции, се отбелязва
„НЕ“. В случай, че икономическият оператор е микро-, малко или средно предприятие се
отбелязва „ДА“.
1.2. В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата,
упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за възлагане на
обществена поръчка с попълване на изискуемата информация.
1.3. В част II, Раздел В от ЕЕДОП се посочва, дали участникът ще ползва или съответно няма
да ползва капацитета на други субекти за да изпълни критериите за подбор, в т.ч.
подизпълнители.
2. Основания за задължително отстраняване от процедурата, определени в чл. 54,
ал. 1 от ЗОП.
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка
участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало преди или
по време на процедурата:
а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а,
чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.

стр.1/6

321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или е осъден с влязла в сила присъда,
освен ако е реабилитиран за престъпления, аналогични на посочените в друга държава
членка или трета страна;
б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301
- 305 от Кодекса на труда 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.
2.1.2. Основанията по т. 2.1, б. „а“, „б“ и „е“ се отнасят за лицата, които представляват
участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, и за
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от
тези органи.

Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на

управителни и надзорни органи на участника са, както следва;

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

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. „а“ се попълва в
ЕЕДОП 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;
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. 2.1.1 б.
„а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна, съответно информация
за липса на присъда в друга държава членка или трета страна за същите престъпления.

*Участникът следва да предостави (декларира) с отбелязване „НЕ“ липсата на горепосочените
основания за отстраняване от процедурата.
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 Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП.
*Участникът следва да предостави (декларира) с отбелязване „НЕ“ липсата на горепосочените
основания за отстраняване от процедурата.
При отговор „Да“ участникът посочва:
-

Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за
постановяването й;

-

Срок на наложеното наказание.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. „б“ се попълва в
Част ІІІ, Раздел Б от ЕЕДОП.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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*Участникът следва да предостави (декларира) с отбелязване „ДА“ липсата на горепосочените
основания за отстраняване от процедурата.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. “в” –“е” се попълва
в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.
*Участникът следва да предостави (декларира) с отбелязване „НЕ“ липсата на горепосочените
основания за отстраняване от процедурата.
*Участникът следва да предостави (декларира) с отбелязване „ДА“ липсата на основанията
за отстраняване от процедурата посочени в т. 2.1 б. “г”.
В Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП участникът декларира 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.
*Участникът следва да предостави (декларира) с отбелязване „НЕ“ липсата на горепосочените
основания за отстраняване от процедурата.
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 Част ІІІ,
Раздел В от ЕЕДОП.
*Участникът следва да предостави (декларира) с отбелязване на „НЕ“ липсата на
горепосоченото основание за отстраняване от процедурата.
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.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния
или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.
4.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки, на основание чл. 3, т. 8
във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК), освен когато не са налице
условията по чл. 4 от закона.

Участникът следва да декларира липсата на следните обстоятелства 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 (ЗИФОДРЮПДРК):
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:
1. Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т.
64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане и
2. Не е контролирано лице по смисъла на § 1, т.5 от Допълнителната Разпоредба на
ЗИФОДРЮПДРК.

или
3. В случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
или е контролирано от лице, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, същото попада в някое от изключенията на чл. 4, т. 1 до т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК.

При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК и когато са налице
обстоятелствата по чл. 4, т. 1–8 от същия закон, следва да се отбележи с „НЕ“ като следва да
се декларират съответните обстоятелства по чл. 4, т. 1–8 от ЗИФОДРЮПДРК
от
участник/подизпълнител/трето лице.
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРК следва да се отбележи с
„ДА“ и следва да се декларират тези обстоятелства, от участник/подизпълнител/трето лице
като 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.

* Инф орм ация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1., т. 4.2. и
т.4.3. се попъ лва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.
* *С отбелязване на „НЕ“ в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП, участникъ т декларира, че
по отнош ение на него не е налице нито едно от посочените в т.4.1.- т. 4.3.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
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национални основания за отстраняване от процедурата. В случай, че е налице
някое от тези основания, участникъ т следва да декларира тези обстоятелства с
отбелязване на „ДА“ в част III, буква „Г“ от ЕЕДОП, като посочи изрично и
конкретното обстоятелство.
5. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност
по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано със съответното
обстоятелство.
6. 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 ЕЕДОП 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.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
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ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги
№ ………………/ …………..

Днес, …………………….г. в гр. София между:
„Булгартрансгаз” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1336 гр. София, район
„Люлин”, ж.к. „Люлин-2”, бул. „Панчо Владигеров” № 66, вписано в Търговския регистър
на Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478 и идентификационен номер по ДДС
BG175203478, представлявано от Георги Гегов в качеството на изпълнителен директор,
чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев - ръководител на отдел „Възлагане на
обществени поръчки“, съгласно пълномощно с № БТГ 92-01-94/10.05.2016 г., издадено на
основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, наричано за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
…………………………, със седалище и адрес на управление: гр. ……………, ул. „…………..“
№……, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания при Министерство
на правосъдието с ЕИК/код по Регистър Булстат/регистрационен номер или друг
идентификационен код …………….. и ДДС номер ......................, представлявано от
…………………………., в качеството на ……………………..наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“)
на основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и във връзка с решение №
БТГ-................. от ……….. 2017 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с
предмет: Проучване и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен
(магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към проект от "общ
интерес" 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата
газопреносна система в България (Действие 6.8.2-0026-BG-S-M-16), включващи
изпълнението на следните дейности:
• Проучване и осигуряване на необходимите изходни данни за изработване на
предложения за трасе на новия газопроводен участък и новите/разширени
технологични площадки към него;
• Провеждане на Процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
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•

•

•
•

•

за биологичното разнообразие (ЗБР) за преценка необходимостта от Екологична
оценка (ЕО), Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Оценка за
съвместимост (ОС);
• Екологична оценка (опция), в случай, че компетентният орган постанови да се
извършва ЕО;
• Оценка за съвместимост (опция), в случай, че компетентният орган постанови
да се изготви доклад за оценка за степента на въздействие на плана,
програмата, проекта/инвестиционното предложение върху защитените зони;
• Оценка на въздействие върху околната среда (опция), в случай, че
компетентният орган постанови да се извършва ОВОС.
Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за новите/
разширени технологични площадки и отделни участъци от трасето на новия
газопровод, ситуирани извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има
такива). Съгласуване и одобряване на ПУП. Теренни проучвания за идентифициране на
археологични ценности;
Провеждане на дейности за придобиване на вещни права за новите/разширени
площадки и учредяване на сервитут за отделни участъци на трасето на новия
газопровод, разположени извън сервитута на съществуващия рехабилитиран
газопровод (ако има такива);
Извършване на необходимите проучвания за изработване на инвестиционния проект.
Изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект;
Съгласуване на работния проект с компетентните контролни органи, експлоатационни
дружества и други засегнати лица, с Консултанта по чл.166, ал.1 от ЗУТ и
Възложителя;
Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строежа.

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги:
Проучваниe и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен
(магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към проект от "общ
интерес" 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата
газопреносна система в България (Действие 6.8.2-0026-BG-S-M-16), включващи
изпълнението на следните дейности:
1.1.1. Проучване и осигуряване на необходимите изходни данни за изработване на
предложения за трасе на новия газопроводен участък и новите/разширени
технологични площадки към него;
1.1.2. Провеждане на Процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за преценка необходимостта от
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1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.

Екологична оценка (ЕО), Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и
Оценка за съвместимост (ОС);
1.1.2.1. Екологична оценка (опция), в случай, че компетентният орган постанови
да се извършва ЕО;
1.1.2.2. Оценка за съвместимост (опция), в случай, че компетентният орган
постанови да се изготви доклад за оценка за степента на въздействие на
плана, програмата, проекта/инвестиционното предложение върху
защитените зони;
1.1.2.3. Оценка на въздействие върху околната среда (опция), в случай, че
компетентният орган постанови да се извършва ОВОС.
Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за новите/
разширени технологични площадки и отделни участъци от трасето на новия
газопровод, ситуирани извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има
такива). Съгласуване и одобряване на ПУП. Теренни проучвания за
идентифициране на археологични ценности;
Провеждане на дейности за придобиване на вещни права за новите/разширени
площадки и учредяване на сервитут за отделни участъци на трасето на новия
газопровод, разположени извън сервитута на съществуващия рехабилитиран
газопровод (ако има такива);
Извършване на необходимите проучвания за изработване на инвестиционния
проект. Изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект;
Съгласуване на работния проект с компетентните контролни органи,
експлоатационни дружества и други засегнати лица, с Консултанта по чл.166, ал.1
от ЗУТ и Възложителя;
Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строежа.

наричани за краткост „Услугите“.
2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугите в съответствие с Техническата
спецификация, Предложение за изпълнение на поръчката от Техническото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицето, посочено в
Списък на ръководния състав – ръководител на проектантски екип, който ще отговаря за
изпълнението, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
3.1. В срок до 1 (един) ден от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от
настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо).
3.2. Услугата по т. 1.1.7. за упражняване на авторски надзор по време на изпълнението
на строежа, подлежи на изпълнение считано от датата на откриване на строителната
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площадка с подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на
строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (обр. 2а) –
Приложение № 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството до подписване на на Протокол за установяване на годността за
ползване на строежа (обр. 16) – Приложение № 16 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството по договора за
строителство, сключен от Възложителя във връзка с изработения инвестиционен проект
по настоящия договор (прогнозният срок за изпълнение на строителството е до 2 години,
при начало до 1 година след изпълнение на дейността по точка 1.1.6.).
4.1. Услугите, включени в обхвата на опциите по т. 1.1.2.1., 1.1.2.2. и 1.1.2.3. от
настоящия договор, подлежат на изпълнение, както следва:
4.1.1. Екологична оценка (опция), в случай, че компетентният орган постанови да
извършва ЕО и след получаване на уведомление от възложителя, Изпълнителят
задължава да подпише с възложителя допълнително споразумение за възлагане
опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в срок до три дни от получаване
уведомлението.

се
се
на
на

4.1.2. Оценка за съвместимост (опция), в случай, че компетентният орган постанови да се
изготви доклад за оценка за степента на въздействие на плана, програмата,
проекта/инвестиционното предложение върху защитените зони и след получаване на
уведомление от възложителя, Изпълнителят се задължава да подпише с възложителя
допълнително споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
в срок до три дни от получаване на уведомлението.
4.1.3. Оценка за въздействие върху околната среда (опция), в случай, че компетентният
орган постанови да се извършва ОВОС и след получаване на уведомление от
възложителя, Изпълнителят се задължава да подпише с възложителя допълнително
споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в срок до три
дни от получаване на уведомлението.
4.2. Сроковете за изпълнението на опциите са съгласно Предложение за изпълнение на
поръчката от Техническото предложение - Приложение 2 и започват да текат от датата
на сключване на допълнителните споразумения за възлагане на опциите, съгласно чл.
116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а опциите подлежат на изпълнение, съгласно оферираните
единични цени в Ценовото предложение – Приложение № 3.
4.3. При сключване на допълнително споразумение за изменение на договора по чл. 116,
ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на изпълнение на опция по т.т. 4.1.1., 4.1.2. и т.4.1.3. в
конкретното допълнително споразумение за изменение на договора се залага съответния
офериран срок за изпълнение на опцията, съгласно Предложение за изпълнение на
поръчката от Техническото предложение - Приложение 2, посочен в т. 5.2.3.1., 5.2.3.2. и
5.2.3.3. като срокът за изпълнение по т. 5.2.1. се удължава с периода между възлагането
на първата опция и завършва с периода на изтичане на най-дългия срок за изпълнение на
някоя от опциите по т.т. 5.2.3.1., 5.2.3.2. и 5.2.3.3. от настоящия договор.
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4.4. Условия, във връзка с частичното финансиране на дейностите по предмета
на договора от INEA.
4.4.1. Изпълнителна агенция Иновации и Мрежи към Европейската комисия (INEA,
наричана за краткост Агенцията), Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите (OLAF) и Европейската сметна палата могат да упражняват правата си по член
II.27 от Грантово споразумение (което ще бъде подписано между INEA и „Булгартрансгаз”
ЕАД за частичното финансиране на дейностите по настоящия договор - Приложение № 7)
спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и неговите подизпълнители.
4.4.2. По отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са в сила условията по членове II.3, II.4, II.5, II.7
и II.8 от извадка от Грантово споразумение (Приложение № 7).
4.4.3. По отношение на подизпълнителите са в сила условията по членове II.3, II.4, II.5,
II.7 и II.8 от извадка от Грантово споразумение (Приложение № 7).
4.4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор и неговите подизпълнители не могат да
упражняват права спрямо Агенцията (INEA) по цитираното Грантово споразумение.
4.4.5. В случай че при подписване на Грантовото споразумение между INEA и
„Булгартрансгаз” ЕАД по т.4.4.1., бъде променена номерацията или бъдат частично
изменени, посочените от т.4.4.1. до т. 4.4.4. клаузи от Грантовото споразумение, по
отношение на страните ще важат клаузите на подписаното Грантово споразумение.
4.4.6. Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката се извършва със собствени
средства на "Булгартрансгаз" ЕАД и с безвъзмездно финансиране от програмата Механизъм за свързване на Европа, Connecting Europe Facility (CEF), като финансирането
на опциите и дейността за упражняване на авторски надзор, се извършва само със
собствени средства на "Булгартрансгаз" ЕАД.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
5.1. Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан от Страните, а
именно………………….г. и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от
Страните задължения по Договора, но за не повече от 5 (пет) години, считано от датата
на сключването му.
5.2. Сроковете за изпълнение на отделните дейности са както следва:
5.2.1. Срок за изпълнение на Услугите:
•

•

Проучване и осигуряване на необходимите изходни данни за изработване на
предложения за трасе на новия газопроводен участък и новите/разширени
технологични площадки към него;
Провеждане на Процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за преценка необходимостта от
Екологична оценка (EО), Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и
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Оценка за съвместимост (ОС);
Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за новите/
разширени технологични площадки и отделни участъци от трасето на новия
газопровод, ситуирани извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има
такива). Съгласуване и одобряване на ПУП. Теренни проучвания за
идентифициране на археологични ценности;
• Провеждане на дейности за придобиване на вещни права за новите/разширени
площадки и учредяване на сервитут за отделни участъци на трасето на новия
газопровод, разположени извън сервитута на съществуващия рехабилитиран
газопровод (ако има такива);
• Извършване на необходимите проучвания за изработване на инвестиционния
проект. Изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект;
• Съгласуване на работния проект с компетентните контролни органи,
експлоатационни дружества и други засегнати лица, с Консултанта по чл.166, ал.1
от ЗУТ и Възложителя.
е .................... календарни дни (максимум 370 календарни дни) от подписване на
договора до подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за
съответните дейности,
•

при следните ключови срокове:
5.2.1.1. Срок за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за
новите/ разширени технологични площадки и отделни участъци от трасето на новия
газопровод, ситуирани извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има такива) и
предаването му на Възложителя - .................... календарни дни от писмено уведомяване
от Възложителя за взетото от него решение за предпочитания вариант за рехабилитация
на участъка от газопровода;
5.2.1.2. Срок за изработване на инвестиционен проект и предаването му на
Възложителя - .................... календарни дни от влизане в сила на заповедта за
одобряване на ПУП – ПП – фаза окончателен проект.
5.2.2. Срокът за упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строежа
е считано от датата на откриване на строителната площадка с подписан протокол за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи
на техническата инфраструктура обр. 2а – Приложение № 2а от Наредба № 3 от
31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до
подписване на на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа обр. 16
– Приложение № 16 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи,
по време на строителството по договора за строителство, сключен от Възложителя във
връзка с изработения инвестиционен проект по настоящия договор (прогнозният срок за
изпълнение на строителството е до 2 години, при начало до 1 година след изпълнение на
дейността по точка 1.1.6.).
5.2.3. Сроковете за изпълнение на опциите са както следва:
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5.2.3.1. За екологична оценка (опция), в случай, че компетентният орган постанови да се
извършва ЕО - .................... календарни дни (максимум 210 календарни дни) от
подписване на допълнително споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116,
ал. 1, т. 1 от ЗОП до издаване на решение за одобрение на екологичната оценка от
компетентния орган;
5.2.3.2. Оценка за съвместимост (опция), в случай, че компетентният орган постанови да
се изготви доклад за оценка за степента на въздействие на плана, програмата,
проекта/инвестиционното предложение върху защитените зони - ....................
календарни дни (максимум 210 календарни дни) от подписване на допълнително
споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП до издаване
на решение за одобрение на оценката за съвместимост от компетентния орган;
5.2.3.3. Оценка за въздействие върху околната среда (опция), в случай, че компетентният
орган постанови да се извършва ОВОС - .................... календарни дни (максимум 210
календарни дни) от подписване на допълнително споразумение за възлагане на опцията,
съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП до издаване на решение за одобрение на оценката за
въздействие върху околната среда от компетентния орган.
6.1. Мястото на изпълнение на Договора е свързано с предоставянето на услугите,
предмет на договора, свързани с Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в
участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“, като трасето, респективно сервитута на
съществуващия газопровод, преминава през землищата на с. Брестак, с. Метличина, с.
Караманите, с. Калоян, с. Изворник и с. Есеница, община Вълчи дол, Варненска област и с.
Траница, с. Преселка, община Нови пазар, Шуменска област, като резултатите от
извършените дейности се предават в седалището и адреса на Възложителя, посочени в
договора.
ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
7.1. За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на база
единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като
максималната стойност на договора в това число опциите не може да надвишава
………..…цифром (…………………словом) лева/евро без ДДС и
………….…цифром
(…………………словом) лева/евро с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността
на Договора“).
7.1.1. За предоставяне на Услугите по т. 1.1.1., т.1.1.2. (без т.1.1.2.1., т.1.1.2.2. и
т.1.1.2.3.), т. 1.1.3., т. 1.1.4., т.1.1.5., т.1.1.6. и т. 1.1.7., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до максималната стойност, която не може да надвишава ……цифром
(…………………словом) лева/евро без ДДС и ……цифром (…………………словом) лева/евро с
ДДС на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му
предложение.
7.1.2. За предоставяне на Услугите (опции) по т. 1.1.2.1., т.1.1.2.2. и т. 1.1.2.3.,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на възлагане на опциите,
максималната стойност, която не може да надвишава ……цифром (…………………словом)
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лева/евро без ДДС и
единичните цени за:

……………цифром (…………………словом) лева/евро с ДДС на база

7.1.2.1. Екологична оценка (опция), в случай, че компетентният орган постанови да се
извършва ЕО - ……цифром (…………………словом) лева/евро без ДДС и
…………………..(словом) лева/евро с ДДС;
7.1.2.2. Оценка за съвместимост (опция), в случай, че компетентният орган постанови да
се изготви доклад за оценка за степента на въздействие на плана, програмата,
проекта/инвестиционното предложение върху защитените зони - ……цифром
(…………………словом) лева/евро без ДДС и ……цифром (…………………словом)
лева/евро с ДДС;
7.1.2.3. Оценка за въздействие върху околната среда (опция), в случай, че компетентният
орган постанови да се извършва ОВОС - ……цифром (…………………словом)
лева/евро без ДДС и ……цифром (…………………словом) лева/евро с ДДС,
предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение.
7.2. В Цената по т.7.1. са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите
подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.3. Цената, посочена в т. 7.1., е фиксирана. Единичните цени за отделните дейности,
свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на
промяна.
7.4 Изпълнението на Договора налага извършването на разходи за заплащане на
дължими такси (публични вземания) във връзка с изработването (осигуряване на картни
материали, регистри и др. – обикновена поръчка), съгласуването и/или одобряването на
ПУП-ПП и Инвестиционния проект от специализираните държавни и местни контролни
органи, експлоатационни дружества и други засягани институции и лица във връзка с
изпълнение на задълженията си по договора и такива разходи не се считат за включени в
Цената и се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния
случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ (положителни съгласувателни
и/или разрешителни документи от съответните компетентени органи), издаден на името
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) работни дни, след представяне от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинални фактури за дължимите суми и заверени копия от
оригиналните разплащателни документи.
8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
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8.1.1. Авансово плащане в размер на ………….% (…………………на сто) (не повече от
25%) от Цената по т. 7.1.1. без стойността за изпълнение на дейността по упражняване
на авторски надзор по т. 1.1.7. – в срок до 20 (двадесет) дни, считано от датата на
подписването на Договора;
8.1.2. междинно плащане в размер на 20% (двадесет на сто) от Цената по т. 7.1.1. без
стойността за изпълнение на дейността по упражняване на авторски надзор по т. 1.1.7. –
в срок до 20 (двадесет) дни, считано от приемане на изпълнението на дейността по т.
1.1.3.
8.1.3. окончателно плащане в размер на остатъка до 100 % (сто на сто) от Цената по т.
7.1.1. (изчислен на база обема на действително изпълнените дейности), без стойността за
изпълнение на дейността по авторски надзор по т. 1.1.7., и 100 % (сто на сто) от Цената
на възложените и изпълнени дейности по т. 7.1.2. – в срок до 20 (двадесет) дни, считано
от окончателното приемане на изпълнението на дейностите по т. 1.1.1. – 1.1.6. вкл.
В случай че стойността на действително изпълнените дейности е по-малка от стойността
на база на която е извършено авансовото плащане, то при окончателното плащане се
приспада остатъчният дял на аванса.
8.1.4. Цената за изпълнение на дейността по т. 1.1.7. (упражняване на авторски надзор)
се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез периодични плащания в размер на 100% от
изпълнената услуга, изчислена на база предложената часова ставка за авторски надзор и
реално вложеното време за упражняването му за периода, въз основа на представени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети в срок до 20 (двадесет) дни, считано от приемане
изпълнението на Услугите за съответния период. Преди заплащането за последния
период от страните се подписва окончателен Приемо-предавателен протокол, което се
счита за окончателно плащане по договора.
8.1.5. В случай, че Изпълнителят не е местно лице за Р. България при непредставяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискуемите документи в установения за това срок, съгласно
действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
удържа 10 % (десет на сто) данък при източника от всяко съответно плащане за такава
дейност.
Преди извършване на дължимо плащане по този раздел, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискуемите съгласно действащата Спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане документи, а именно:
а) Удостоверение от данъчната администрация на страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
съответствие с нейната практика и компетентност, че ..............................(попълва се
името на фирмата) e местно лице за .............................(попълва се името на страната).
б) Декларация от ..............................(попълва се името на фирмата), че същата е
притежател на дохода от настоящия Договор от източник в Р. България и
..............................(попълва се името на фирмата) не притежава място на стопанска
дейност или определена база на територията на Р. България, с които съответните доходи
са действително свързани.
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Всяко плащане ще бъде извършено на два транша, както следва:
- първи транш в размер на 90 % (деветдесет на сто) от дължимото плащане съгласно
разпоредбите, посочени в този Раздел за съответното плащане.
- втори транш в размер на 10 % (десет на сто) от дължимото плащане в срок до 40
(четиридесет) дни от датата на плащането по първия транш и представяне на
документите по буква „а” и „б”, което настъпи последно. Ако на база представените
документи, Националната агенция по приходите (НАП) излезе със становище, че следва
да бъде удържан данък при източника, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа съответните суми за
този данък от втория транш и ще ги превежда по сметка на Държавния бюджет на Р.
България, за което на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се предоставя официален документ за платения
данък.
9.1. Всяко плащане по този Договор, с изключение на авансовото плащане по т.8.1.1. от
Договора, се извършва въз основа на следните документи:
9.1.1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите (Приложение № 8) за
съответните дейности, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора;
9.1.2. месечен отчет за предоставените Услуги по т.1.1.7 само в случаите на т. 8.1.4. и
9.1.3. фактура за дължимата част от цената за съответните дейности, издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. Авансовото плащане по т. 8.1.1. от Договора, се извършва въз основа на фактура за
дължимата част от цената за съответните дейности , издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 20
(двадесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията по т.9.1.
10.1. Всички плащания по този Договор се извършват в лева/евро (ако изпълнителят е
лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: […………………………….]
BIC: […………………………….]
IBAN: […………………………….].
10.2. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по т.10.1. в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
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ГАРАНЦИЯ
СРЕДСТВА.

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ.

ГАРАНЦИЯ

ЗА

АВАНСОВО

ПРЕДОСТАВЕНИ

Гаранция за изпълнение
11.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение в размер на 4 % (четири на сто) от Стойността на Договора без
ДДС по т. 7.1., а именно ……………. (……………словом) лева/евро („Гаранцията за
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
12.1. В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и
приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия
за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на
Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за
изменението.
12.1.1. Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при
спазване на изискванията на т.13.1. от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на изискванията на т.14.1. от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на т.15.1. от Договора.
13.1. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: “УниКредит Булбанк” АД – гр. София BIC: UNCRBGSF
IBAN: Сметка в лева - IBAN: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01.
Банка: “УниКредит Булбанк” АД – гр. София
BIC: UNCRBGSF
IBAN: Сметка (IBAN) в евро - IBAN: BG88 UNCR 7630 1476 0610 42
14.1. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
14.1.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция предварително съгласувана с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при
първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за
изпълнение по този Договор;
14.1.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора като при
необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава
нова.
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14.1.3. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
15.1. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена
в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се
лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
15.1.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
15.1.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора.
15.1.3. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
16.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет) дни
след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в
пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
каквато и да е сума по нея.
16.1.2. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
16.1.2.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т. 10.1. от Договора;
16.1.2.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
16.1.2.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него
лице.
16.1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от Гаранцията за изпълнение след
приключване и приемане по реда на т. 28.1. и т. 29.2. от Договора на всеки отделен етап. В
такъв случай, освобождаването се извършва за сума, пропорционална на частта от
Стойността на Договора за етап - дейностите по т. 1.1.1. – 1.1.6. вкл. и за етап - дейността
по т. 1.1.7. При необходимост, във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за
изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка.
16.1.4. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
17.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
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задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния
случай на неизпълнение.
18.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер,
в следните случаи:
18.1.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 20
(двадесет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на
това основание;
18.1.2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
18.1.3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
19.1. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да търси обезщетение в по-голям размер.
20.1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни
да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с т. 11.1. от Договора.
Гаранция за авансово предоставени средства
21.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на ………
(…………………………) (посочва се сумата, за която е уговорено авансово плащане)
лева/евро, както е предвидено в т. 8.1.1. от Договора („Гаранция за авансово
предоставени средства“).
21.2. Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на
изискванията на т. 13 – 15. с изключение на т. 14.1.2., със срок на валидност 1 (един)
месец след изпълнение на дейностите по т.1.1.6. от предмета на договора.
21.3. Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след
връщане или усвояване на аванса.
Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово
предоставени средства
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22.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията
за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него
законосъобразно.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
23.1. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
24.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
24.1.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по т. 7 – 10 от
договора;
24.1.2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение
на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
25.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
25.1.1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
25.1.2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ докладите, разработките и материалите и да
извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
25.1.3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
25.1.4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
25.1.5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в т. 42.1. от Договора;
25.1.6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП, да
възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е
приложимо);
25.1.7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
25.1.8. да не променя ръководителя на проектантски екип без предварително писмено
съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Промяната на лицето се допуска само при наличие
на обективни причини за това (прекратяване на трудово или др. правоотношение,
придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеното ново лице трябва
да притежава необходимата образователна и професионална квалификация и опит, които
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да са еквивалентни на първоначално одобреното лице, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представя изискуемите документи;
25.1.9. Да разработи всички части на проекта, отделно окомплектовани с опис (състав) на
проекта, като създаде възможност за по-голяма експедитивност при тяхното съгласуване;
25.1.10. Да предостави разработения от него Инвестиционен проект, в съответствие с
изискванията на ЗУТ - за преглед и одобряване от Консултанта по чл. 166 от ЗУТ, с когото
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е сключил договор;
25.1.11. Да отстрани от предадените ПУП-ПП, Инвестиционен проект, Доклади и други
документи всички недостатъци, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Консултанта и
контролните органи за своя сметка;
25.1.12. Да упражнява Авторски надзор по време на строителството, съгласно чл. 162 от
ЗУТ в обхват и при спазване на сроковете по т. 6.6. от Приложение № 1;
25.1.13. Да присъства при съставянето на всички Актове и Протоколи по време на
строителството, изискващи участие на проектант, които са задължителни, съгласно
категорията на строежа в изпълнение изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
25.1.14. Да е застрахован по чл. 171 от ЗУТ като проектант за имуществена отговорност
за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на Трети лица,
вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
25.1.15. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично
Застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

актуално

копие

от

25.1.16. Когато за изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е ангажирал
подизпълнители, той отговаря за извършената от подизпълнителите работа, като за своя.
25.1.17. За упражняване на авторски надзор да сключи споразумение, съгласно чл. 18 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) за осигуряване безопасни и
здравословни условия на труд.
25.1.18 Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 15 (петнадесет) дни от сключване на
настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение
или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП
(ако е приложимо).
25.1.19. В случаите на удължаване срока за изпълнение на дейностите по договора в
съответствие с изменените условия на Договора, както и при забава в изпълнение на
дейности по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите
действия за привеждане на Гаранцията за авансово плащане в съответствие със срока на
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валидност съгласно т. 21.2., в срок до 3 (три) дни преди изтичане срока на валидност на
гаранцията.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
26.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
26.1.1. да изисква и да получи Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
26.1.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да
иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с
това да пречи на изпълнението;
26.1.3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него доклади, проектите и материали или съответна
част от тях;
26.1.4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от
докладите, проектите и материалите, в съответствие с уговореното в 29.1.2. от Договора;
26.1.5. да не приеме някои от докладите, проектите и материалите, в съответствие с
уговореното в 29.1.3.от Договора.
27.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
27.1.1. да приеме изпълнението на всяка дейност, когато отговаря на договореното, по
реда и при условията на този Договор;
27.1.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
27.1.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима
за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
27.1.4.
да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в т. 42.1. от Договора;
27.1.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
27.1.6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение и
Гаранцията за авансово предоставени средства, съгласно клаузите на т. 16.1. и т. 21.3.
от Договора;
27.1.7. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до площадки и съоръжения на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след преминаване на инструктаж на неговите специалисти;
27.1.8. Да осигури Консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, който ще извърши
Оценка за съответствието на Инвестиционния проект със съществените изисквания към
строежите;
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27.1.9. За упражняване на авторски надзор да сключи споразумение, съгласно чл. 18 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) за осигуряване безопасни и
здравословни условия на труд.
27.1.10. Да предостави в срок от 7 дни след подписване на договора на Изпълнителя
документите по т. 5.2. от Приложение № 1.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
28.1. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с
протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от
Страните („Приемо-предавателен протокол“) в свободен текст.
29.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
29.1.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
29.1.2. да поиска преработване и/или допълване на докладите, разработките,
материалите в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или
допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
29.1.3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното в
случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и/или резултатът от
изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
29.2.1 Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по т. 1.1.1. – 1.1.6.
включително от този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемопредавателен протокол, подписан от Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането
на сроковете на изпълнение по т.5.2.1. и по т.5.2.3. (в случай на възлагане на опциите)
от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в
изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се
определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно
т.30.1., т. 30.2., т. 31.1. – 34.1. от Договора.
29.2.2. Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по т.1.1.7. от този Договор
се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от
Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по т.5.2.2. от
Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението,
те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ
срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно т.30.3. – т. 34.1. от
Договора.
29.3. Докладите, ПУП, РП и другите материали във връзка с изпълнените проучвателните
и проектни работи и провежданите процедури, включени в предмета на договора, трябва
да се изработят в обхват и съдържание в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
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посочени в приложенията към договора, и на всички приложими към предмета на
поръчката и действащи в страната нормативни актове.
29.3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработените от него и съгласувани
със специализираните контролни органи: ПУП, Работен проект, Доклади по ОВОС, ЕО, ОС
и др. документи в екземпляри, както следва:
29.3.1.1. Доклад за извършените пручвания, анализ и предложения във връзка с услугата
по т. 1.1.1. – в 2 (два) екземпляра на хартиен носител и в 1 (един) екземпляр на
електронен носител;
29.3.1.2. ПУП-ПП за всяка от двете фази се разработва на български език и се предава на
Възложителя в по 5 оригинални екземпляра (комплекта) на хартиен и в по 3 (три)
екземпляра на електронен носител. В посочените екземпляри не се включват частичните
и/или пълни комплекти (копия), които са необходими на Изпълнителя за изпълнение на
възложените му процедури по съгласуване и одобряване на ПУП и подлежат на
задържане от определени контролни органи.
29.3.1.3. Докладът за теренните
проучвания за идентифициране на археолгични
ценности се представя в 3 (три) екземпляра на хартиен носител и в 2 (два) екземпляра на
електронен ностител.
29.3.1.4. Инвестиционният проект (фаза работен) се разработва на български език и се
предава на Възложителя след съгласуването му с компетентните органи и одобряването в
8 (осем) оригинални екземпляра на хартиен носител и в 3 (три) екземпляра на
електронен носител;
29.3.1.5. Докладите по ОВОС, ЕО, ОС – в екземпляри, съгласно изискванията на
съответния нормативен акт за провеждане на процедурата, увеличени с 2 (два)
екземпляра – за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
29.3.1.6. Комплекти от всички съгласувателни документи, съответно за ПУП и за Работния
проект - в оригинал и 3 (три) цветни копия на хартиен носител и сканирани в PDF формат
на електронен носител – 2 (два) екземпляра;
29.3.1.7. Планът за безопасност и здраве и Планът за управление на строителните
отпадъци – в по 8 (осем) оригинални екземпляра на хартиен носител и в 2 (два)
екземпляра на електронен носител.
29.3.1.8. В неупоменатите изрично по – горе случаи – в 2 (два) оригинални екземпляра на
хартиен носител и 2 (два) екземпляра на електронен носител (сканирани документи).
29.3.1.9. При приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по т. 29.1.1. на всяка изпълнена дейност се
подписва Приемо – предавателен протокол за приемане на Услугите (Приложение № 8)
от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по
един за всяка от страните.
29.3.1.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доклада за резултатите от
изпълнените проучвания, анализ и предложения, разработените от него в съответната
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фаза ПУП-ПП и Инвестиционен проект, Доклади за ОВОС, ЕО, ОС и др. – за преглед и
одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултанта, съгласно изискванията на ЗУТ. Предаването
на съответните документации се удостоверява по реда на т. 29.3.1.9.
29.3.1.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави преглед на представените документации в сроковете
съгласно Приложение № 2 като ги съгласува или изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмените
си възражения по изпълнението на възложената работа и поиска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да
допълни, поправи или преработи за своя сметка съответната документация, поради:
а)

непълно, неточно или некачествено изпълнение;

б) несъобразяване с изходните данни и/или с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
посочени в съответните приложения към договора;
в) неспазване на действуващите нормативни актове и стандарти.
29.3.1.12. Одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доклади за ОВОС, ЕО и ОС се връщат на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за внасянето им в съответните контролни органи и инстанции, а
одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯекземпляри на ПУП-ПП и Инвестиционния проект се връщат
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за внасянето им и съгласуването им с контролните органи и
заинтересованите лица и институции.
29.3.1.13. Одобряването на разработените доклади, ПУП – ПП, Инвестиционния проект и
др. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от което и да е от неговите
задължения по настоящия договор.
29.3.1.14. Ако някоя от инстанциите, пред които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя за
съгласуване и/или одобряване ПУП-ПП, Инвестициония проект и съответните доклади и
съгласувателни преписки, откаже съгласуване и/или одобряване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен след информиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за своя сметка да допълни,
поправи или преработи съответно ПУП-ПП и/или РП и/или съответните доклади и
съгласувателни преписки, съобразно дадените от тази инстанция указания, да ги
съгласува отново (ако се налага) и да ги предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
29.3.1.15. След съгласуване на ПУП-ПП и Инвестиционния проект с всички инстанции и
заинтерисовани лица и одобряването им от компетентните органи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на т. 29.3.1.7. в екземпляри и вид носител по т.
29.3.1.6.
29.4.
Допълването,
поправянето
и
преработването
на
проектната
документация/документациите, както и всички други изменения в тях по инициатива на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които не са в резултат от пропуски, непълноти или грешки на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се възлагат по реда на действащото
законодателство.
29.5.Точка 29.4. не се прилага, когато допълването, поправянето и преработването на
проект/документация се извършва по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или консултанта по чл.
166, ал. 1 от ЗУТ в случаите на т. 29.3.1.11., както и когато някоя от инстанциите,
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компетентна да съгласува и/или одобри проекта, откаже да го съгласува и/или одобри (в
случаите по т. 29.3.1.14.).
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
30.1. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и едно на сто) от
Цената за съответните дейности по т. 7.1.1. (без дейността по упражняване на авторски
надзор) за всеки ден забава в срока по т. 5.2.1., но не повече от 15 % (петнадесет на сто)
от Стойността на съответните задачи по т. 7.1.1.
30.2. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и едно на сто) от
Цената за съответната дейност по т. 7.1.2.1., 7.1.2.2., 7.1.2.3. за всеки ден забава в
съответния срок по т. 5.2.3.1., 5.2.3.2, 5.2.3.3, но не повече от 15% (петнадесет на сто)
от Стойността на съответната задача по т. т. 7.1.2.1., 7.1.2.2., 7.1.2.3.
30.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви и не упражнява дейността авторски надзор в срока
по т. 5.2.2., неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% (нула
цяло и едно на сто) от Цената за дейността по т. 11 от раздел II от Приложение № 3 за
всеки ден забава в срока по т. 6.6. от Приложение № 1, но не повече от 15% (петнадесет
на сто) от Стойността на задачата по т. 11 от раздел II от Приложение № 3.
31.1. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата
спецификация , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни
изцяло и качествено съответната дейност , без да дължи допълнително възнаграждение
за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати
договора.
32.1. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от Стойността
на Договора.
33.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
34.1. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
35.1. Този Договор се прекратява:
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35.1.1. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
35.1.2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10
(десет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
35.1.3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство,
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
35.1.4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
35.2. Договорът може да бъде прекратен
35.2.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
35.2.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
36.1. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок
за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
36.1.1. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
36.1.1.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30
(тридесет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
36.1.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 45
(четиридесет и пет) дни;
36.1.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение
на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение;
36.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
37.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано
от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на
спорове по този Договор.
38.1. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
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38.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания; и
38.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
38.1.2.1. да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
38.1.2.2. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, проекти и доклади, изготвени
от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
38.1.2.3. да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
39.1. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово
предоставените средства (ако е приложимо). Когато прекратяването на Договора е по
вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово
предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване
на Договора до тяхното връщане (ако е приложимо).
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
40.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
40.1.1. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
40.1.1.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
40.1.1.2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на
Договора.
Спазване на приложими норми
41.1. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са
длъжни да спазват (ако е приложимо) всички приложими нормативни актове, разпоредби,
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
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международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към
чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност
42.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или
по
повод изпълнението
на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и
ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
42.1.2. С изключение на случаите, посочени в т. 42.1.3. на тази клауза, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
42.1.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
42.1.3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
42.1.3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
42.1.3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 42.1.3.2. или 42.1.3.3 Страната, която следва да предостави
информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
42.1.4. Задълженията по тази клауза – 42.1. се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
43.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано
или забавено.
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Авторски права
44.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и
сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви
други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението
на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха
принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
44.1.1. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
44.1.1.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
44.1.1.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент
със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
44.1.1.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото
лице, чиито права са нарушени.
44.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски
права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети
лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и
понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
44.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права
на трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
45.1. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Изменения
46.1. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени
в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
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47.1. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
47.1.1. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие
по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за
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.
47.1.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата Страна / в срок до 14 (четиринадесет) дни от настъпване на
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата
сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и
очакваното времетраене на неизпълнението.
47.1.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата
сила.
47.1.4. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
47.1.4.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
47.1.4.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила;
или
47.1.4.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
47.1.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
48.1. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без
това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните.
Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на
Договора като цяло
Уведомления
49.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по
факс, електронна поща.
49.1.1. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
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1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
49.1.2. За дата на уведомлението се счита:
49.1.2.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
49.1.2.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
49.1.2.3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане
по куриер;
49.1.2.4. датата на приемането – при изпращане по факс;
49.1.2.5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
49.1.3. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена
на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 2 (два) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените
лица за контакт.
49.1.4. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до
3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Език
50.1. Този Договор се сключва на български и английски език (ако е приложимо, при
чуждестранен изпълнител). В случай на несъответствия, водещ е българският език.
50.1.1. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети
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и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право
51.1. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Разрешаване на спорове
52.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност,
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора
или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между
Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за
решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
53.1. Този Договор се състои от ……… страници и е изготвен и подписан в три
еднообразни екземпляра – два за възложителя и един за изпълнителя
Приложения:
54.1. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение №
Приложение №
Приложение №
Приложение №
изпълнението;
Приложение №
Приложение №
Приложение №
договор.
Приложение №

1
2
3
4

–
–
–
–

Техническа спецификация;
Предложение за изпълнение на поръчката от Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Списък на ръководния състав – ръководител на проектантски екип, който ще отговаря за

5 – Гаранция за изпълнение;
6 – Гаранция за авансово предоставени средства;
7 – Извадка от Грантово споразумение за частично финансиране на дейностите по настоящия
8 – Образец на Приемо – предавателен протокол за приемане на Услугите

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“
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Приложение № 7
Към Проект на договор

ИЗВАДКА ОТ ГРАНТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР, ПРЕДСТОЯЩО ЗА
СКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ INEA И „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ЧЛЕН II.3 – ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ
II.3.1 Агенцията не носи отговорност за щети, причинени или претърпени от
Бенефициентите, включително щети, причинени на трети страни в
резултат от или по време на изпълнението на Действието.
II.3.2 С изключение на случаите на форс-мажор, Бенефициентите ще
компенсират Агенцията за всички претърпени от нея щети в резултат от
изпълнението на Действието или тъй като Действието не е било
изпълнено или е било изпълнено с лошо качество, частично или със
забава.
ЧЛЕН II.4 - КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
II.4.1 Бенефициентите
предприемат
всички
необходими
мерки
за
предотвратяване
на
ситуация,
в
която
е
компрометирано
безпристрастното и обективно изпълнение на Споразумението по
причини, свързани с икономически интерес, политическа или национална
принадлежност, семейни или емоционални връзки, или каквито и да са
други общи интереси („конфликт на интереси“).
II.4.2 Всяка ситуация, която е или е възможно да доведе до конфликт на
интереси по време на изпълнение на Споразумението, се съобщава на
Агенцията в писмена форма и без забава. Бенефициентите предприемат
всички необходими мерки за отстраняване на ситуацията. Агенцията си
запазва правото да провери дали предприетите мерки са подходящи,
като може да изиска предприемането в определен срок на допълнителни
мерки.
ЧЛЕН II.5 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ
II.5.1 Агенцията и Бенефициентите следва да спазват поверителността на всяка
информация и документи, независимо от тяхната форма, които са
разкрити писмено или устно във връзка с изпълнение на Споразумението
и които са изрично посочени писмено, че са поверителни.
II.5.2 Бенефициентите няма да използват поверителна информация и
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документи по никаква причина, различна от изпълнението на
задълженията им по Споразумението, освен ако не е съгласувано
писмено друго с Агенцията.
II.5.3 Агенцията и Бенефициентите са обвързани от задълженията, посочени в
членове II.5.1 и II.5.2 по време на изпълнението на Споразумението и за
срок от пет години, считано от изплащането на салдото, освен ако:
(a) въпросната страна не се съгласи да освободи другата страна от
посочените по-горе задължения за спазване на поверителността;
(б) поверителната информация е станала публична по друг начин,
различен от нарушението на задълженията за поверителност, чрез
разкриване от страната, обвързана с това задължение;
(в) разкриването на поверителната информация не се изисква със закон.
ЧЛЕН II.7 – ПРОЗРАЧНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СЪЮЗА
II.7.1 Информация за финансирането от Съюза и използването на
емблемата на ЕС
Освен ако Агенцията не изиска или не се съгласи, съобщенията или
публикациите, свързани с Действието, извършени от Бенефициентите заедно
или поотделно, включително по време на конференции, семинари или в
промоционални или информационни материали (например брошури, листовки,
постери, презентации) следва да включват текст, с който се обяснява, че
Действието е получило финансовата подкрепа на ЕС и ще съдържат емблемата
на Европейския съюз.
В случаите, когато се излага заедно с друго лого, емблемата на ЕС следва да
има съответния акцент.
Задължението на бенефициентите да покажат емблемата на ЕС не им дава
право на изключително ползване. Бенефициентите не следва да си присвояват
емблемата на ЕС или сходно лого или търговска марка, нито чрез регистрация,
нито по друг начин.
За целите на първия, втория и третия подпараграфи и съгласно условията,
посочени в тях, Бенефициентите са освободени от отговорността да търсят да
получават предварителното съгласие на Агенцията за използването на
емблемата на ЕС.
II.7.2 Клауза за непоемане на отговорност от страна на Агенцията
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начина на ползване на информацията, съдържаща се в него.

стр.2/9

Приложение № 7
Към Проект на договор

Съобщения или публикации, свързани с Действието, и извършени от
Бенефицентите, заедно или поотделно, следва да включват текст, посочващ, че
това отразява единствено мнението на автора и Агенцията не носи отговорност
за възможното използване на съдържащата се в тях информация.
ЧЛЕН II.8 – СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАВА И СОБСТВЕНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И
ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ)
II.8.1 Собственост върху резултатите от Бенефициентите
Освен ако не е посочено друго в Споразумението, собствеността върху
резултатите от Действието, включително правата на собственост върху
интелектуалната и индустриалната собственост, и върху докладите и други
свързани с тях документи, се предава на Бенефициентите.
II.8.3 Право на ползване на резултатите и съществуващите права от
страна на Агенцията
Без това да нарушава членове II.1.1, II.3 и II. 8.1, Бенефициентите дават право
на Агенцията да използва резултатите от Действието за следните цели:
(а)

ползване за собствени цели и по-конкретно предоставянето им на лица,
работещи за Агенцията, институциите на ЕС, други агенции и органи на ЕС
и на институции на страните-членки, както и копирането и
възпроизвеждането им изцяло или частично в неограничен брой;

(б)

предоставяне на обществеността и по-конкретно публикуване на хартиени
копия и в електронен или цифров формат, Интернет публикация,
включително на Интернет сайта Europa, като файл, който може или не
може да се сваля, разпространен от каквато и да е техника за предаване,
публично показване или представяне, съобщаване посредством пресслужбите, включване на широкодостъпни бази данни или индекси;

(в)

превод;

(г)

предоставяне на достъп по индивидуални искания без право на
възпроизводство, нито работа съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 на
Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001г. относно публичния
достъп до документи на Европейския Парламент, Съвета и Комисията;

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за
начина на ползване на информацията, съдържаща се в него.
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(д)

съхранение на хартиен, електронен или друг формат;

(е)

водене на архив съгласно правилата за управление на документи,
приложими за Агенцията;

(ж) право на упълномощаване или преотстъпване на лицензията за начините
за експлоатация, посочени в подточки „б“ и „в“ на трети страни.
Възможно е в Специалните условия да се предвиждат и допълнителни права на
използване от страна на Агенцията.
Бенефициентите гарантират, че Агенцията има право да използва
съществуващи права на интелектуална и индустриална собственост, които са
включени в резултатите от Действието. Освен ако не е посочено друго в
специалните условия, тези съществуващи права следва да се използват за
същите цели и при същите условия, приложими спрямо правото на ползване на
резултатите от Действието.
Информация за носителя на авторското право се добавя, когато резултатът е
обявен от Агенцията. Информацията за авторското право ще гласи: „© - година
– име на собственика на авторското право. Всички права запазени.
Лицензирано на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи при съответните
условия“.
ЧЛЕН II.27 – ПРОВЕРКИ, ОДИТИ И ОЦЕНКА
II.27.1

Технически и финансови проверки, одити, междинни и
окончателни оценки

Комисията или Агенцията може да извършва технически и финансови оценки и
одити във връзка с използването на гранта, както и да проверява нормативните
документи/регистри на бенефициентите за целите на периодични оценки на
размерите на еднократната обща сума, единичната цена и единната ставка.
Предоставените при проверките и одитите информация и документи се
третират като поверителни.
В допълнение, Комисията или Агенцията може да извършва междинна или
окончателна оценка на влиянието на проверяваното действие върху целта на
съответната програма на Съюза, за да се прецени дали са постигнати целите,
включително онези, които се отнасят до опазване на околната среда.
Проверките, одитите или оценките на Комисията или Агенцията могат да бъдат
извършвани или директно от неин персонал, или от друг външен упълномощен
за това орган.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за
начина на ползване на информацията, съдържаща се в него.
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Подобни проверки, одити или оценки могат да започнат по време на
изпълнение на Споразумението и за период от пет години, считано от датата на
плащане на салдото. Този период може да бъде ограничен до три години, ако
максималният размер, определен по ЧЛЕН 3 не надхвърля 60 000 Евро.
Процедурата по проверка, одит или оценка се счита за предприета на датата на
получаване на писмото от Комисията или Агенцията, в което се съобщава за
това.
II.27.2 Задължение за съхранение на документи
Бенефициентите съхраняват всички оригинали на документи, особено
счетоводни и данъчни, на подходящ носител, включително електронен, когато
са упълномощени за това по националното си право и при посочените тук
условия, за срок от пет години, започващ от датата на плащане на салдото.
Този срок се ограничава до три години, ако максималния размер, посочен в
член 3 е не повече от 60 000 Евро.
Посочените в първа и втора подалинея срокове се удължават, ако се извършват
одити, обжалвания, съдебен процес или жалби във връзка с гранта,
включително в случая, посочен в член II.27.7. В подобни случаи
бенефициентите съхраняват документите до приключване на подобни одити,
обжалвания, съдебен процес или жалби.
II.27.3 Задължение за предоставяне на информация
Бенефициентите предоставят всякаква информация, включително в електронен
формат, изискана от Комисията или Агенцията, или от друг външен орган,
упълномощен от нея, в рамките на проверка, одит или оценка.
В случай че бенефициентът не изпълни посочените в първия подпараграф
задължения, Комисията или Агенцията могат да решат:
а)
че разходите, които не са подкрепени/доказани от достатъчно
информация от бенефициента, са недопустими;
б)
всеки единичен принос, принос еднократна обща сума или принос
по единна ставка, която не е подкрепена/доказана от достатъчно
информация от бенефициента, е недължима.
II.27.4 Посещения на място
При посещения на място, бенефициентите осигуряват достъп на служителите на
Комисията или Агенцията и на външен персонал, упълномощен от тях до
обектите или помещенията, където се извършва или е било извършено

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за
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действието, и до цялата необходима информация, включително на електронен
формат.
Те следва да се погрижат информацията да бъде достъпна при проверка на
място, както и изисканата информация да бъде предадена в подходяща форма.
В случай, че бенефициентът откаже достъп до обектите, помещенията и
информацията съгласно първа и втора подалинея, Комисията или Агенцията
могат да считат:
а)
за недопустими разходите, които не са подкрепени от достатъчно
информация, предоставена от бенефициента;
б)
всеки единичен принос, принос еднократна обща сума или принос
по единна ставка, която не е подкрепена/доказана от достатъчно
информация от бенефициента, е недължима.
II.27.5 Противоречива процедура по одит
Въз основа на направените при одита констатации се изготвя условен доклад
(„проект на доклад от одита“). Изпраща се от Комисията или Агенцията, или
неин упълномощен представител до съответния бенефициент, който разполага
с 30 дни от датата на получаване, за да представи забележки. Окончателният
доклад („окончателен доклад от одита“) се изпраща до съответния
бенефициент в рамките на 60 дни от изтичане на срока за представяне на
възражения.
II.27.6 Резултати от констатациите от одита
Въз основа на констатациите от окончателния одит, Комисията или Агенцията
може да предприеме мерките, които счита за необходими, включително
възстановяване при плащане на салдото или след плащане на салдото на
всички или част от плащанията, направени от нея съгласно член II.26.
В случай на констатации от окончателния одит, направени след плащане на
салдото, сумата, която се възстановява съответства на разликата между
коригирания окончателен размер на гранта за съответния бенефициент,
определен съгласно член II.25 и общата сума, платена на съответния
бенефициент по Споразумението за изпълнение на дейностите му.
II.27.7 Отстраняване на системни или периодично повтарящи се
грешки, нередности, измама или неспазване на задължения
II.27.7.1 Комисията или Агенцията може да предприеме мерките, които счита
за необходими, включително възстановяване при плащане на
салдото или след плащане на салдото на всички или част от
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плащанията, направени от нея по Споразумението съгласно член
II.26, при наличие на следните условия:
(а) при одит на други грантове, предоставени му при същите
условия, е установено, че бенефициентът е извършил системни
или повтарящи се грешки, нередности, измама или неспазване
на задълженията, които са оказали съществено влияние върху
гранта; и
(б) окончателният доклад от одита, съдържащ констатациите за
системни или повтарящи се грешки, нередности, измама или
неспазване на задълженията, е получен от бенефициента в
срока, указан в член II.27.1.
II.27.7.2 Комисията или Агенцията определя сумата, която да бъде коригирана
по Споразумението:
(а) винаги когато е възможно и приложимо, въз основа на
неправилно декларираните като допустими разходи по
Споразумението
За тази цел съответният бенефициент преработва предадените
по Споразумението финансови отчети, като взема предвид
констатациите и ги изпраща отново на Комисията или Агенцията
до 60 дни от датата на получаване на окончателния доклад от
одита, съдържащ констатациите за системни или повтарящи се
грешки, нередности, измама или неспазване на задълженията.
В случай на системни или повтарящи се грешки, нередности,
измама или неспазване на задълженията, констатирани след
плащане на салдото, сумата за възстановяване отговаря на
разликата между коригирания окончателен размер на гранта за
съответния бенефициент, определен съгласно член II.25 въз
основа на коригираните допустими разходи, декларирани от
бенефициента и одобрени от Комисията или Агенцията, и общата
сума, платена на съответния бенефициент по Споразумението за
изпълнение на дейностите му;
(б) когато не е възможно или приложимо точно количествено
изразяване на размера на недопустимите разходи по
Споразумението чрез екстраполация на корекционната ставка,
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приложена спрямо допустимите разходи за грантовете, за които
са констатирани системни или повтарящи се грешки, или
нередности.
Комисията или Агенцията уведомява официално за метода на
екстраполация, който ще бъде приложен на съответния
бенефициент, който разполага с 60 дни от датата на получаване
на уведомлението, за да представи забележки и да предложи
надлежно обоснован алтернативен метод.
Ако не бъдат представени забележки или Комисията или
Агенцията не приеме забележките или предложения от
бенефициента алтернативен метод, официално уведомява
съответния бенефициент за това и определя коригирани
допустими разходи чрез прилагане на метода на екстраполация,
първоначално представен на бенефициента.
В случай на системни или повтарящи се грешки, нередности,
измама или неспазване на задълженията, констатирани след
плащане на салдото, сумата за възстановяване отговаря на
разликата между коригирания окончателен размер на гранта за
съответния бенефициент, определен съгласно член II.25 въз
основа на коригираните допустими разходи след екстраполация,
и общата сума, платена на съответния бенефициент по
Споразумението за изпълнение на дейностите му.
(в)
когато недопустимите разходи не могат да послужат за
основа за определяне на размера, който да бъде коригиран, чрез
прилагане на единна ставка на корекция спрямо максималния
размер на гранта, посочен в член 3 или част от него, по
отношение на принципа на пропорционалност.
Комисията или Агенцията уведомява официално за единната
ставка, която ще бъде приложена на съответния бенефициент,
който разполага с 60 дни от датата на получаване на
уведомлението, за да представи забележки и да предложи
надлежно обоснована единна ставка.
Ако Комисията или Агенцията приеме предложената от
бенефициента алтернативна единна ставка, официално уведомява
съответния бенефициент за това и коригира размера на гранта
чрез прилагане на приетата алтернативна единна ставка.
Ако не бъдат представени забележки или Комисията или
Агенцията не приеме забележките или предложената от
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бенефициента алтернативна единна ставка, официално уведомява
съответния бенефициент за това и коригира размера на гранта
чрез прилагане на първоначално представената на бенефициента
единна ставка.
В случай на системни или повтарящи се грешки, нередности,
измама или неспазване на задълженията, констатирани след
плащане на салдото, сумата за възстановяване отговаря на
разликата между коригирания окончателен размер на гранта за
съответния бенефициент, определен съгласно член II.25 въз
основа на коригираните допустими разходи след корекция по
единна ставка, и общата сума, платена на съответния
бенефициент по Споразумението за изпълнение на дейностите му.
II.27.8 Проверки и инспекции на OLAF
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) има същите права като
Комисията и Агенцията, а именно право на достъп за целите на проверки и
разследвания.
По силата на Регламент на Съвета (Euroatom, ЕО) № 2185/96 от 11 ноември
1996г. относно проверките на място и инспекциите, извършвани от Комисията
за защита на финансовите интереси на Европейските общности от измама и
други нередности и Регламент (ЕС) № 883/2013 на Европейския Парламент и
Съвета от 11 септември 2013г. относно разследванията, провеждани от
Европейската служба за борба с измамите (OLAF), OLAF също може да извършва
проверки на място и инспекции съгласно процедурите, предвидени по правото
на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза от измама и други
нередности.
Когато е уместно, констатациите на OLAF могат да доведат до възстановяване
от Агенцията, както и до съдебно преследване по националното право.
II.27.9 Проверки и одити на Европейската сметна палата
Европейската сметна палата има същите права като Агенцията, а именно право
на достъп за целите на проверки и одити.
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към Проект на договор

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Булгартрансгаз" ЕАД
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...........................................
ОБЕКТ:
ДОГОВОР:

............................................
№ .... / ............................ год.

Приемо - предавателен потокол № …
за приемане на Услугите

Днес ________________ год. подписаните представители на Възложителя:
1. (координатор по Договора за услугите)
- (длъжност)
2. ______________________________________________________ - Специалист "Цени и ценообразуване в строителството"
и на Изпълнителя:
1. ______________________________________________________ - (длъжност)
установихме, че услугите _________________________________ са изпълнени съгласно договорните условия и на Изпълнителя
следва да се изплати договорената цена, както следва:
№
по
ред
1

Наименование на Услугата

Договорена цена
(лева/€)

Стойност на
извършените
услуги
(лева/€)

За изплащане
(лева/€)

2

3

4

5

1
2
3
...

Обща стойност без ДДС (лева/€):

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
1. _______________ (_____________)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
1. _______________ (__________)

2. _______________ (_____________)
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Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)
Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за

възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура,
информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП 1. Позоваване на
съответното обявление 2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС
S
брой[96],
дата
[19/05/2017],
стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [2][0][1][7]/S [0][9][6]–[1][8][9[9][8][8]
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален
вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи
информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде
недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на
Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за
възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр.
препратка към публикация на национално равнище): [……]
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие
че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.
В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия
оператор.
Идентифициране на възложителя 3

Отговор:

Име:

[Представляващият Булгартрансгаз ЕАД,
Георги Кирилов Гегов - изпълнителен
директор]
Отговор:

За коя обществена поръчки се отнася?

[Проучване и инвестиционно проектиране за
строеж „Подмяна на преносен (магистрален)
газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ
Преселка“ към Проект от „Общ интерес“

Название или кратко описание на поръчката 4:

1

2

3

4

BG

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на
възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни
услуги и други заинтересовани страни
За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като
покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в
състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на
квалификационна система.
Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на
съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички
заинтересовани възложители на обществени поръчки.
Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

1

BG

6.8.2]

Референтен номер на досието, определен [170-012]
от възлагащия орган или възложителя (ако
е приложимо) 5:
Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена
от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор
А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Идентификация:

Отговор:

Име:

[ ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е [ ]
приложимо:
[ ]
Ако не е приложимо, моля посочете друг
национален идентификационен номер, ако е
необходимо и приложимо
Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт 6:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Интернет адрес
приложимо):

(уеб

адрес)

(ако

е [……]

Обща информация:

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко или [] Да [] Не
средно предприятие ли е 7?

5
6
7

BG

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически
цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен
оборот
и/или
годишен
счетоводен
баланс
не
надхвърля
2
млн.
евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен
оборот
и/или
годишен
счетоводен
баланс
не
надхвърля
10
млн.
евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в
които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро,
и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

2

BG

Само в случай че поръчката е запазена 8: [] Да [] Не
икономическият
оператор
защитено
предприятие ли е или социално предприятие 9,
или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на
защитени
работни
места?
Ако „да“, какъв е съответният процент […]
работници с увреждания или в неравностойно
положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните
служители към коя категория или категории [….]
работници с увреждания или в неравностойно
положение принадлежат.
Ако
е
приложимо,
посочете
дали [] Да [] Не [] Не се прилага
икономическият оператор е регистриран в
официалния
списък
на
одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална
квалификационна
система
(система за предварително класиране)?

Ако „да“:
Моля,
отговорете
на
въпросите
в
останалите части от този раздел, раздел Б и,
когато е целесъобразно, раздел В от тази
част, попълнете част V, когато е
приложимо, и при всички случаи
a) [……]
попълнете и подпишете част VI.
а) Моля посочете наименованието на списъка
или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е
приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или
за сертифицирането е наличен в електронен
формат, моля, посочете:

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

г) [] Да [] Не

в) Моля, посочете препратки към
документите, от които става ясно на какво се
основава регистрацията или сертифицирането
и, ако е приложимо, класификацията в
официалния списък 10:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни критерии за
подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете липсващата
информация в част ІV, раздели А, Б, В или
8
9

10

BG

д) [] Да [] Не

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка
Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в
неравностойно положение.
Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

3
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Г според случая САМО ако това се изисква
съгласно съответното обявление или
документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
представи удостоверение за плащането на
документа, точно позоваване на документа):
социалноосигурителни вноски и данъци или
[……][……][……][……]
информация, която ще позволи на възлагащия
орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп
до национална база данни във всяка държава
членка?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Форма на участие:

Отговор:

Икономическият оператор участва ли в [] Да [] Не
процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
оператори 11?

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.
Ако „да“:

а) моля, посочете ролята на икономическия
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:

а): [……]

Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да направи
оферта:

[ ]

б): [……]
в): [……]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и
да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане
на обществена поръчка:

11

BG

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

4
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Представителство, ако има такива:

Отговор:

Пълното име
заедно с датата и мястото на раждане, ако е
необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:

[……]

Пощенски адрес:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Ако е необходимо, моля да предоставите [……]
подробна информация за представителството
(форми, обхват, цел...):

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ
Отговор:

Използване на чужд капацитет:

Икономическият оператор ще използва ли []Да []Не
капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част IV, и
критериите и правилата (ако има такива),
посочени в част V по-долу?

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана
съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които
не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които
отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство —
тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти 12,
доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор
ще използва.

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

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква
изрично от възлагащия орган или възложителя)
12
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Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

5
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Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли [х]Да []Не Ако да и доколкото е
да възложи на трети страни изпълнението известно, моля, приложете списък на
на част от поръчката?
предлаганите подизпълнители:
[……]
Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в
допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите
информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка
(категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване
А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:
1.

Участие в престъпна организация 13:

2.

Корупция 14:

3.

Измама 15:

4.

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности 16:

5.

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм 17

6.

Детски труд и други форми на трафик на хора 18

13

14

15

16

17

18
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Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври
2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват
длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на
Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково
решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния
сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията
съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя)
или на икономическия оператор.
По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските
общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г.
относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване
също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на
престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на
жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011
г., стр. 1).
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Основания, свързани с наказателни присъди Отговор:
съгласно националните разпоредби за
прилагане на основанията, посочени в
член 57, параграф 1 от Директивата:
Издадена
ли
е
по
отношение
на
икономическия оператор или на лице, което
е член на неговия административен,
управителен или надзорен орган или което
има правомощия да го представлява, да взема
решения или да упражнява контрол в рамките
на тези органи, окончателна присъда във
връзка с едно от изброените по-горе
основания, която е произнесена най-много
преди пет години, или съгласно която
продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата?

[] Да [] Не
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа):
[……][……][……][……] 19

Ако „да“, моля посочете 20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки
1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;

a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:

б) [……]
в) продължителността на срока на изключване
[……] и съответната(ите) точка(и) [ ]
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……] 21

В случай на присъда, икономическият [] Да [] Не
оператор взел ли е мерки, с които да докаже
своята надеждност въпреки наличието на
съответните основания за изключване 22
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
Ако „да“,
мерки 23:

19
20
21
22

23
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моля

опишете

предприетите [……]

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива
2014/24/ЕС.
Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се,
системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат
предприети.

7

BG

Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ
ВНОСКИ

Плащане
на
данъци
социалноосигурителни вноски:

или Отговор:

Икономическият оператор изпълнил ли е [] Да [] Не
всички свои задължения, свързани с
плащането
на
данъци
или
социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от страната на
установяване?
Данъци

Социалноосигурителни
вноски

a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

a) [……]б) [……]

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
1) чрез съдебно решение или
административен акт:

–

в1) [] Да [] Не

–

[] Да [] Не

–

[] Да [] Не

–

[……]

–

[……]

[……]

–

[……]

Решението или актът с
окончателен и обвързващ
–
характер ли е?

–

Моля, посочете датата на
присъдата
или
решението/акта.

–

В случай на присъда —
срокът на изключване, ако е
определен
пряко
в
в2) [ …]
присъдата:

2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) [] Да [] Не
г) Икономическият оператор изпълнил ли е
Ако
„да“, моля,
задълженията си, като изплати или поеме
обвързващ
ангажимент
да
изплати опишете подробно:
дължимите
данъци
или [……]
социалноосигурителни
вноски,
включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?

в2) [ …]
г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля,
опишете подробно:
[……]

Ако съответните документи по отношение (уеб адрес, орган или служба, издаващи
на
плащането
на
данъци
или документа, точно позоваване на документа): 24
социалноосигурителни
вноски
е
на [……][……][……][……]

24
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Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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разположение в електронен формат, моля,
посочете:

В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ 25

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално
нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.
Информация
относно
евентуална Отговор:
несъстоятелност, конфликт на интереси
или професионално нарушение
Икономическият оператор нарушил ли е, [] Да [] Не
доколкото му е известно, задълженията си в
областта на екологичното, социалното или Ако „да“, икономическият оператор взел
трудовото право 26?
ли е мерки, с които да докаже своята

надеждност въпреки наличието на
основанието за изключване
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите
мерки: [……]

Икономическият оператор в една от следните
ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или

[] Да [] Не

б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща
от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове 27, или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

–

25
26

27
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Моля представете подробности:

–

[……]

–

[……]

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка
в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката
или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС
Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за
обществената поръчка.
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–

Моля, посочете причините, поради
които икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
приложимите национални норми и
мерки
за
продължаване
на
стопанската дейност при тези
обстоятелства 28?

Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
Икономическият оператор извършил ли е
тежко професионално нарушение 29?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не,
[……]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Икономическият оператор сключил ли е
споразумения с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не
[…]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Икономическият оператор има ли информация
за конфликт на интереси 30, свързан с
участието му в процедурата за възлагане на
обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

28

29

30
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[] Да [] Не
[…]

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от
случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право
без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние
да изпълни поръчката.
Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното
обявление или в документацията за обществената поръчка.
Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка.
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Икономическият оператор или свързано с
него предприятие, предоставял ли е
консултантски услуги на възлагащия орган
или на възложителя или участвал ли е по
друг начин в подготовката на процедурата
за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил предсрочно
прекратен или да са му били налагани
обезщетения или други подобни санкции във
връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]

[…]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни
при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на
основания за изключване или за изпълнението
на критериите за подбор;

[] Да [] Не

б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения
от възлагащия орган или възложителя, да
получи поверителна информация, която може
да му даде неоправдани предимства в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка, или да предостави поради
небрежност подвеждаща информация, която
може да окаже съществено влияние върху
решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?

BG
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Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В
НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА
ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
Специфични
изключване

национални

основания

за Отговор:

Прилагат ли се специфичните национални
основания за изключване, които са посочени
в съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в
съответното обявление или в
документацията за поръчката са достъпни
по електронен път, моля, посочете:

[…] [] Да [] Не

В случай че се прилага някое специфично
национално основание за изключване,
икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

[] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……] 31

[…]

Част IV: Критерии за подбор
Относно критериите за подбор (разделα илираздели А—Г от настоящата част)
икономическият оператор заявява, че
α: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият
орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за
поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до
попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
Спазване на всички изисквани критерии за Отговор:
подбор
Той отговаря на изискваните критерии за [] Да [] Не
подбор:

31

BG

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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А: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в
обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Годност

Отговор:

1) Той е вписан в съответния
професионален или търговски регистър в
държавата членка, в която е установен 32:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[…]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или
членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на
установяване?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

[] Да [] Не
Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият оператор го притежава: […]
[] Да [] Не
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Икономическо и финансово състояние

Отговор:

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя
финансови години, изисквани в съответното
обявление или в документацията за поръчката,
е както следва:
и/или
1б) Неговият среден годишен оборот за броя
години, изисквани в съответното обявление
или в документацията за поръчката, е
както следва 33():

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута

32

33
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(брой години, среден оборот):
[……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на
икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания,
посочени в същото приложение
Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
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Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[……][……][……][……]

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в
стопанската област, обхваната от
поръчката и посочена в съответното
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:
и/или

година: [……] оборот:[……][…]валута

2б) Неговият среден годишен оборот в
областта и за броя години, изисквани в
съответното обявление или
документацията за поръчката, е както
следва 34:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот):

[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]

3) В случай че липсва информация относно
оборота (общия или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на
която икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:

[……]

4) Що се отнася до финансовите
съотношения 35, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че реалната им стойност е,
както следва:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

(посочване на изискваното съотношение —
съотношение между х и у 36 — и стойността):
[…], [……] 37

5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[……],[……][…]валута

6) Що се отнася до другите икономически
или финансови изисквания, ако има
такива, които може да са посочени в
съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, икономическият

[…]

34
35
36
37
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година: [……] оборот:[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
Например съотношението между активите и пасивите.
Например съотношението между активите и пасивите.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
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оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която
може да е била посочена в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка, е достъпна по
електронен път, моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Технически и професионални способности

Отговор:

1а) Само за обществените поръчки за
строителство:
През референтния период 38 икономическият
оператор е извършил следните строителни
дейности от конкретния вид:
Ако съответните документи относно
доброто изпълнение и резултат от найважните строителни работи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [……]

1б) Само за обществени поръчки за
доставки и обществени поръчки за
услуги:

През референтния период 39 икономическият
оператор е извършил следните основни
доставки или е предоставил следните
основни услуги от посочения вид: При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,
датите и получателите, независимо дали са
публични или частни субекти 40:

Строителни работи: [……]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Брой години (този период е определен в
обявлението
или
документацията
за
обществената поръчка): [……]
Описание

Суми

Дати

Получате
ли

2) Той може да използва следните технически [……]
лица или органи 41, особено тези, отговарящи
за
контрола
на
качеството:
При обществените поръчки за строителство [……]
икономическият оператор ще може да
38

39

40

41
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Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит
отпреди повече от пет години.
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит
отпреди повече от три години.
С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва
публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.
За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия
оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се
попълнят отделни ЕЕДОП.
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използва технически лица или органи при
извършване на строителството:
3) Той използва следните технически [……]
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване и
изследване са както следва:
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в [……]
състояние да прилага следните системи за
управление и за проследяване на веригата
на доставка:
5) За комплексни стоки или услуги или, по
изключение, за стоки или услуги, които са
със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки 42 на неговия
производствен или технически капацитет и,
когато е необходимо, на средствата за
проучване и изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол на
качеството?

[] Да [] Не

6) Следната образователна и професионална
квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, a) [……]
и/или (в зависимост от изискванията,
посочени в обявлението, или в
документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:

б) [……]

7) При изпълнение на поръчката
икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление на
околната среда:

[……]

8) Средната годишна численост на състава
на икономическия оператор и броят на
ръководния персонал през последните три
години са, както следва:

Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

9) Следните инструменти, съоръжения или
техническо оборудване ще бъдат на негово

42

BG

[……]

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име
от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или
услуги;
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разположение за изпълнение на договора:
10) Икономическият оператор възнамерява
евентуално да възложи на подизпълнител 43
изпълнението на следната част (процентно
изражение) от поръчката:
11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на
продуктите, които не трябва да са придружени
от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор
декларира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:
12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[……]

[…] [] Да [] Не

[] Да[] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]
[] Да [] Не

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО
УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите
за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били
изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за
обществената поръчка, посочена в обявлението.

43
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Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще
използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен
ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.
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Стандарти за осигуряване на качеството и Отговор:
стандарти за екологично управление
Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият
оператор
отговаря
на
стандартите за осигуряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с
увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно схемата за
гарантиране на качеството могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[] Да [] Не

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти или системи за
екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за екологично
управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат, моля,
посочете:

[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият
орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите,
които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази
информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете
сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва
да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за
състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:
Намаляване на броя

BG

Отговор:
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Той
изпълнява
целите
и
недискриминационните
критерии
или
правила, които трябва да бъдат приложени, за
да се ограничи броят на кандидатите по
следния
начин:
В случай, че се изискват някои сертификати
или
други
форми
на
документални
доказателства, моля, посочете за всеки от тях,
дали икономическият оператор разполага с
изискваните
документи:
Ако някои от тези сертификати или форми
на документални доказателства са на
разположение в електронен формат 44, моля,
посочете за всички от тях:

[……]
[…] [] Да [] Не 45

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……] 46

Част VI: Заключителни положения
Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и
точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни
данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да
представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в
случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез
пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е
достъпна безплатно 47; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно 48, възлагащият орган или възложителят
вече притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или
възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите,
подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част,
раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки
за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко
описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз,
референтен номер)].
Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

44

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

45

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес,
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която
позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това
трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.
В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея
от Директива 2014/24/ЕС

46
47

48
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ОБРАЗЕЦ О3
Списък
по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена
на .................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец,

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

поръчка с наименование: Проучвание и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна
на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към
Проект от „Общ интерес“ 6.8.2, референтен номер 170-012, декларирам следният списък
по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 44, ал. 1 от ППЗОП:
1. Правно-организационната форма, под която осъществяваме дейността си е, както
следва: ………………………………………… (посочва се за участника и участниците в
обединение)

1.1. Правно-организационната форма, под която подизпълнителите …………………….
(изброяват се съответните подизпълнители) осъществяват дейността си е, както следва:
…………………………………………
1.2. Правно-организационната форма, под която третите лица …………………….
(изброяват се съответните трети лица) осъществяват дейността си е, както следва:
…………………………………………
1.3. Начин на представителство:
 …………………….
 …………………….

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

Изрично се посочва, дали съответното лице може да представлява участника
самостоятелно или заедно с друго лице.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за
начина на ползване на информацията, съдържаща се в него.

стр.1/3

ОБРАЗЕЦ О3

Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо
2.2. Лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника
(съгласно чл. 40, ал. 2, т. 1-8 от ППЗОП):
 …………………
 ………………..

Информацията се представя за участник, участник в обединение, трето лице,
подизпълнител, като текстът се копира толкова пъти, колкото е необходимо.
2.3. Прокуристи:
 ……………….
 ……………….

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

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

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за
начина на ползване на информацията, съдържаща се в него.
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Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

ОБРАЗЕЦ О3
правноорганизационна форма

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

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

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

Дата ………………………

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за
начина на ползване на информацията, съдържаща се в него.
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ОБРАЗЕЦ О4
Наименование на участника:

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

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Предложение за изпълнение на поръчката

Наименование на поръчката: Проучване и инвестиционно проектиране за строеж
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“
към Проект от „Общ интерес“ 6.8.2
Референтен номер: 170-012
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. Ще изпълним от предмета на поръчката
1.1. Проучване и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен
(магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към проект от "общ
интерес" 6.8.2 Рехабилитация, модернизация и разширение на съществуващата
газопреносна система в България (Действие 6.8.2-0026-BG-S-M-16), включващи
изпълнението на следните дейности:
1.1.1. Проучване и осигуряване на необходимите изходни данни за изработване на
предложения за трасе на новия газопроводен участък и новите/разширени
технологични площадки към него;
1.1.2. Провеждане на Процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона
за биологичното разнообразие (ЗБР) за преценка необходимостта от Екологична
оценка (ЕО), Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Оценка за
съвместимост (ОС);
1.1.2.1. Екологична оценка (опция), в случай, че компетентният орган постанови да
се извършва ЕО;
1.1.2.2. Оценка за съвместимост (опция), в случай, че компетентният орган
постанови да се изготви доклад за оценка за степента на въздействие на

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

плана, програмата, проекта/инвестиционното предложение върху защитените
зони;
1.1.2.3. Оценка на въздействие върху околната среда (опция), в случай, че
компетентният орган постанови да се извършва ОВОС.
Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за новите/
разширени технологични площадки и отделни участъци от трасето на новия
газопровод, ситуирани извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има
такива). Съгласуване и одобряване на ПУП. Теренни проучвания за идентифициране
на археологични ценности;
Провеждане на дейности за придобиване на вещни права за новите/разширени
площадки и учредяване на сервитут за отделни участъци на трасето на новия
газопровод, разположени извън сервитута на съществуващия рехабилитиран
газопровод (ако има такива);
Извършване на необходимите проучвания за изработване на инвестиционния проект.
Изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект;
Съгласуване на работния проект
с компетентните контролни органи,
експлоатационни дружества и други засегнати лица, с Консултанта по чл.166, ал.1 от
ЗУТ и Възложителя;
Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строежа.

Потвърждаваме, че ще изпълним Услугите, включени в обхвата на опциите по т. ІІ.2.11). от
обявлението за обществената поръчка и т.6.2. от „Техническа спецификация”:
-

Екологична оценка (опция), в случай, че компетентният орган постанови да се
извършва ЕО и след получаване на уведомление от възложителя, се задължаваме да
подпишем допълнително споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал.
1, т. 1 от ЗОП, в срок до три дни от получаване на уведомлението.

-

Оценка за съвместимост (опция), в случай, че компетентният орган постанови да се
изготви доклад за оценка за степента на въздействие на плана, програмата,
проекта/инвестиционното предложение върху защитените зони и след получаване на
уведомление от възложителя, се задължаваме да подпишем допълнително
споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в срок до
три дни от получаване на уведомлението.

-

Оценка на въздействие върху околната среда (опция), в случай, че компетентният
орган постанови да се извършва ОВОС и след получаване на уведомление от
възложителя, се задължаваме да подпишем допълнително споразумение за възлагане
на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в срок до три дни от получаване на
уведомлението.

Потвърждаваме, че ще изпълним услугата, по упражняване на авторски надзор по време на
строителството на обекта, считано от датата на откриване на строителната площадка с
подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия
и ниво за строежи на техническата инфраструктура (обр. 2а) – Приложение № 2а от Наредба
№ 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до
подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) –
Приложение № 16 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството по договора за строителство, сключен от Възложителя във връзка с
изработения инвестиционен проект по настоящата поръчка.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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Сроковете за изпълнението на опциите са съгласно настоящото Предложение за изпълнение
на поръчката и започват да текат от датата на сключване на допълнителните споразумения
за възлагане на опциите, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно оферираните
единични цени в Ценовото предложение.
Декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката с квалифицирани и правоспособни
специалисти, съгласно законовите изисквания в Република България, в т.ч. за изработване
на ПУП – ПП и инвестиционен проект (проектанти, притежаващи валидни удостоверения за
пълна проектантска правоспособност съгласно Закона за камарите на архитектите и
инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) или признатата професионална
квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК)), за
изпълнение на дейностите свързани с Екологична оценка, Оценка за съвместимост и ОВОС,
теренни проучвания за идентифициране на археологични ценности,
Изработване на
пазарни оценки от независим оценител във връзка с придобиването на вещни права – с
правоспособни лица, като документи за правоспособност на специалистите ще бъдат
приложени към съответните материали, изработени от тях.
2. Срок за изпълнение на Услугите
2.1. Срокът за изпълнение на услугите:
2.1.1. Проучване и осигуряване на необходимите изходни данни за изработване на
предложения за трасе на новия газопроводен участък и новите/разширени технологични
площадки към него;
2.1.2. Провеждане на Процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за преценка необходимостта от Екологична
оценка (EО), Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Оценка за
съвместимост (ОС);
2.1.3. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за новите/
разширени технологични площадки и отделни участъци от трасето на новия газопровод,
ситуирани извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има такива). Съгласуване
и одобряване на ПУП. Теренни проучвания за идентифициране на археологични
ценности;
2.1.4. Провеждане на дейности за придобиване на вещни права за новите/разширени
площадки и учредяване на сервитут за отделни участъци на трасето на новия
газопровод, разположени извън сервитута на съществуващия рехабилитиран газопровод
(ако има такива);
2.1.5. Извършване на необходимите проучвания за изработване на инвестиционния
проект. Изработване на инвестиционен проект – фаза работен проект;
2.1.6. Съгласуване на работния проект с компетентните контролни органи,
експлоатационни дружества и други засегнати лица, с Консултанта по чл.166, ал.1 от ЗУТ
и Възложителя.
е .................... календарни дни* (максимум 370 календарни дни) от подписване на
договора до подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за
съответните дейности,
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при следните ключови срокове:
-

Срок за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за
новите/ разширени технологични площадки и отделни участъци от трасето на новия
газопровод, ситуирани извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има
такива) и предаването му на Възложителя - .................... календарни дни от писмено
уведомяване от Възложителя за взетото от него решение за предпочитания вариант
за рехабилитация на участъка от газопровода;

-

Срок за изработване на инвестиционен проект и предаването му на Възложителя .................... календарни дни от влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП –
ПП – фаза окончателен проект.

Забележка:
* При офериране на срокът за изпълнение на услугите, участникът следва да предвиди и да
включи и сроковете за изпълнение задълженията на Възложителя, които са следните:
-

Срок на Възложителя за преглед и обсъждане съвместно с Изпълнителя на
представения доклад за изпълнение на услугата по т. 2.1.1. и писмено
уведомяване за взетото решение за предпочитания от него вариант за
рехабилитация на участъка от газопровода по отношение на прилагани
технологии и организация за извършване на СМР, допълнителни защитни
мерки, предварително трасе и технологични площадки, който е 15 дни след
представяне на доклада за резултатите от извършените проучвания, анализ и
предложения;

-

Срок на Възложителя за преглед на всяка от фазите на Проект на ПУП-ПП,
който е 5 дни след предаване от Изпълнителя на Възложителя на
разработения проект на ПУП-ПП;

-

Срок на Възложителя за преглед и съгласуване на инвестиционния проект,
който е 15 дни след предаване на Възложителя на инвестиционния проект.

2.2. Срокът за упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на строежа е от
датата на откриване на строителната площадка с подписан Протокол за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата
инфраструктура (обр. 2а) – Приложение № 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството до подписване на на Протокол за
установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) – Приложение № 16 от Наредба
№ 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството по
договора за строителство, сключен от Възложителя във връзка с изработения
инвестиционен проект по настоящата поръчка (прогнозният срок за изпълнение на
строителството е до 2 години, при начало до 1 година след изпълнение на дейността по
точка 1.1.6.).
2.3. Сроковете за изпълнение на опциите са както следва:
2.3.1. За екологична оценка (опция), в случай, че компетентният орган постанови да
се извършва ЕО - .................... календарни дни (максимум 210 календарни дни) от
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подписване на допълнително споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл.
116, ал. 1, т. 1 от ЗОП до издаване на решение за одобрение на екологичната оценка
от компетентния орган;
2.3.2. Оценка за съвместимост (опция), в случай, че компетентният орган постанови
да се изготви доклад за оценка за степента на въздействие на плана, програмата,
проекта/инвестиционното предложение върху защитените зони - ....................
календарни дни (максимум 210 календарни дни) от подписване на допълнително
споразумение за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП до
издаване на решение за одобрение на оценката за съвместимост от компетентния
орган;
2.3.3. Оценка за въздействие върху околната среда (опция), в случай, че
компетентният орган постанови да се извършва ОВОС - .................... календарни
дни (максимум 210 календарни дни) от подписване на допълнително споразумение
за възлагане на опцията, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП до издаване на решение
за одобрение на оценката за въздействие върху околната среда от компетентния
орган.

При сключване на допълнително споразумение за изменение на договора по чл. 116, ал. 1, т.
1 от ЗОП за възлагане на изпълнение на опция по т.т. 2.3.1., 2.3.2. и 2.3.3. в конкретното
допълнително споразумение за изменение на договора се залага съответния офериран срок
за изпълнение на опцията, като срокът за изпълнение по т. 2.1. се удължава с периода
между възлагането на първата опция и завършва с периода на изтичане на най-дългия срок
за изпълнение на някоя от опциите по т.т. 2.3.1., 2.3.2. и 2.3.3.
Забележ ки:
Участникът трябва да предложи срок за изпълнение на поръчката и на отделните дейности
в нейния обхват, в т.ч. и на опциите, при отчитане на неговия опит, предвидената
организация за изпълнение на поръчката и при съобразяване с необходимите срокове на
компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други засегнати лица
във връзка с техни становища и/или разрешения при изпълнение на дейности от обхвата на
поръчката.
С цел съгласуване на инвестиционния проект от изпълнителя за обекта с Министерството на
културата, Изпълнението на спасителни теренни проучвания на археологични разкопки (ако
има такива), е задължение на Възложителят и същият ще го изпълни в срок до 5 (пет)
месеца от предаване от Изпълнителя на резултатите от теренните проучвания за
идентифициране на археологични ценности, включени в предмета на поръчката и ще
предаде на Изпълнителя становището на Министерство на културата за разрешаване
строителството.

3. Линейният график за изпълнение на дейностите по т. 2.1. от настоящото предложение за
изпълнение на поръчката без опциите и дейността по т.1.1.7. е представен в Приложение №
1.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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4. Начин на плащане
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:
1. Аванс – в срок до 20 (двадесет) дни от датата на подписване на
Договора

………….%
(не повече от 25 %)
от цената по т. 1, 2.1.,
2.3., 2.5., 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 и 10 от раздел II от
Ценовото предложение

2. Междинно плащане - в срок до 20 (двадесет) дни, считано от
приемане на изпълнението на дейността по т. 1.1.3. от Предложение за
изпълнение на поръчката

20 %
от цената по т. 1, 2.1.,
2.3., 2.5., 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 и 10 от раздел II от
Ценовото предложение

3. Окончателно плащане - в срок до 20 (двадесет) дни, считано от
окончателното приемане на изпълнението на дейностите по т. 1.1.1. –
1.1.6. вкл. от Предложение за изпълнение на поръчката.
Забележка: В случай, че стойността на действително изпълнените дейности
е по-малка от стойността на база на която е извършено авансовото
плащане, то при окончателното плащане се приспада остатъчният дял на
аванса.

4. Цената за изпълнение на дейността по т. 1.1.7. (упражняване на
авторски надзор) се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез периодични
плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети
– в срок до 20 (двадесет) дни, считано от приемане изпълнението на
Услугите за съответния период. Преди заплащането за последния
период от страните се подписва окончателен Приемо-предавателен
протокол, което се счита за окончателно плащане по договора.

остатъка до 100 % от
цената по т. т. 1, 2.1.,
2.3., 2.5., 3*, 4, 5*, 6, 7,
8, 9 и 10 от раздел II от
Ценовото предложение
и
100 % от цената на
възложените и
изпълнени дейности по
т.2.2., 2.4. и 2.6. от
раздел II от Ценовото
предложение
100% от изпълнената
услуга**, изчислена на
база предложената
часова ставка за
авторски надзор и
реално вложеното време
за упражняването му, за
периода

В случай, че Изпълнителят не е местно лице за Р. България при непредставяне от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискуемите документи в установения за това срок, съгласно
действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
удържа 10 % данък при източника от всяко съответно плащане за такава дейност.
Преди извършване на дължимо плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискуемите съгласно действащата Спогодба за избягване на
двойното данъчно облагане документи, а именно:

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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а) Удостоверение от данъчната администрация на страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
съответствие с нейната практика и компетентност, че ..............................(попълва се
името на фирмата) e местно лице за .............................(попълва се името на
страната).
б) Декларация от ..............................(попълва се името на фирмата), че същата е
притежател на дохода от настоящия Договор от източник в Р. България и
..............................(попълва се името на фирмата) не притежава място на стопанска
дейност или определена база на територията на Р. България, с които съответните
доходи са действително свързани.
Всяко плащане ще бъде извършено на два транша, както следва:
- първи транш в размер на 90 % (деветдесет процента) от дължимото плащане
съгласно разпоредбите, посочени в този Раздел за съответното плащане.
- втори транш в размер на 10 % (десет процента) от дължимото плащане в срок до 40
(четиридесет) дни от датата на плащането по първия транш и представяне на
документите по буква „а” и „б”, което настъпи последно. Ако на база представените
документи, Националната агенция по приходите (НАП) излезе със становище, че
следва да бъде удържан данък при източника, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа
съответните суми за този данък от втория транш и ще ги превежда по сметка на
Държавния бюджет на Р. България, за което на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се предоставя
официален документ за платения данък.
Забележки:
1. Документите за извършване на всяко плащане са посочени в проекта на договор.
2. „3*“ и „5*“ - При окончателното разплащане на дейностите по т.3 и т. 5 от раздел
II от Ценовото предложение по отношение на стойностите по т.3.2. и т.3.4., които се
включват в стойността на т.3, и стойността по т. 5, същите се редуцират с прилагане
на забележка №1 след Раздел II от Ценовото предложение, както следва:
Цените по т.3.2., 3.4. и т.5 от раздел II от Ценовото предложение, са за целия
газопроводен участък, подлежащ на промяна (приблизително 23,3 км), при трасе
изцяло извън съществуващия сервитут, но на разплащане при изпълнение на
дейностите по т.3.2., т.3.4. и т.5 от раздел II от Ценовото предложение, ще подлежи
частта от тяхната стойност, равняваща се на действителните разходи за изработване
на ПУП-ПП и учредяване на сервитут, изчислена на база - единичните цени, посочени
в т.т.3, 4 и 5, към раздел ІІІ. Единични цени (Показатели за ценообразуване) от
Ценовото предложение и дължина на трасето на газопровода, извън съществуващия
сервитут.
3. „**“ - Цената по т. 11 от раздел II от Ценовото предложение за упражняване на
Авторски надзор, се изчислява на база упражняване на авторски надзор за
максимални 400 ч.ч. и часова ставка за авторски надзор по т.2. от раздел ІІІ
Единични цени (Показатели за ценообразуване) от Ценовото предложение, като
разплащането е на база действителните разходи за упражняване на авторски надзор,

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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изчислени на база предложената часова ставка за авторски надзор посочена в т.2
към раздел ІІІ. от Ценовото предложение и реално вложеното време за
упражняването му.
4. Разходите за дължимите такси (публични вземания), които Изпълнителят трябва да
заплати във връзка с изработването (осигуряване на картни материали, регистри и
др. – обикновена поръчка), съгласуването и/или одобряването на ПУП-ПП и
Инвестиционния проект от специализираните държавни и местни контролни органи,
експлоатационни дружества и други засягани институции и лица във връзка с
изпълнение на задълженията си по договора. Разходите се възстановяват от
Възложителя, извън договорната цена, срещу представяне на първични финансови
документи за дължимите суми, заверени копия от оригиналните платежни документи
и положителни съгласувателни и/или разрешителни документи от съответните
компетентени органи.
Приложение/я:
1. ……………. (Линеен график за изпълнение на дейностите по т. 2.1. от настоящото
предложение за изпълнение на поръчката, без опциите и дейността по т.1.1.7.);
2. ................. (описват се други документите, които са приложения към настоящото
предложение, ако има такива).
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД):
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице по
ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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ОБРАЗЕЦ О5
ДЕКЛАРАЦИЯ

*

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

(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД,
участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице), представляващ
…………………………………. (посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец,
обединение по ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице)
участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с
наименование: Проучване и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен
(магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към Проект от „Общ
интерес“ 6.8.2, реф. номер 170-012.

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

участник

и

посочване

на

правноорганизационна

форма

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

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

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
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ОБРАЗЕЦ О5
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
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ползване на информацията, съдържаща се в него.

ДЕКЛАРАЦИЯ

*

ОБРАЗЕЦ О6

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

(представляващ участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по ЗЗД,
участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице), представляващ
……………… (посочва се участник юридическо лице, едноличен търговец, обединение по
ЗЗД, участник в обединение, което няма правна форма, физическо лице) участник в открита

процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с наименование: Проучване и
инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в
участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към Проект от „Общ интерес“ 6.8.2, реф. номер
170-012.

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

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

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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ОБРАЗЕЦ О6
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия на представляващия/ ите всяко
едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице
по ЗЗД, както и посочване на наименованието и правноорганизационната им форма)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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ОБРАЗЕЦ О7
Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
Наименование на поръчката: Проучване и инвестиционно проектиране за строеж
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“
към Проект от „Общ интерес“ 6.8.2
Референтен номер: 170-012
Документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
1. ………………………
2. ……………………..
3. ……………………..
Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
1. …………………….
2. …………………….
3. …………………….
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:
1. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

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

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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Дата ………………………

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

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

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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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: Проучване и инвестиционно проектиране за строеж
„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“
към Проект от „Общ интерес“ 6.8.2
референтен номер: 170-012
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената
поръчка:
I. Цена и условия на формирането й.
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, съгласно раздел
II. от настоящото предложение, при следните условия:
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията
за участие в процедурата и включват изпълнението на всички основни и съпътстващи
дейности, включени в предмета на поръчката.
 Всички посочени цени са в (посочва се валутата) ................... в лева или ………………..
евро (само за чуждестранните участници ако съответно участникът е лице, установено в
друга държава членка на ЕС или съответно в трета страна) без ДДС.
 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, ще бъдем задължени да приведем

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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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 това число опциите, в
размер на:
Цифром: __________________
…………. (валута), без ДДС
Словом:________________________________________________________
………… (валута) без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността и валутата, без ДДС)
(При публичното оповестяване, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на предлаганата обща цена
за изпълнение на предмета на поръчката от комисията за провеждане на процедурата се
оповестява предлаганата обща цена, изписана словом)
 Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е стойността по т. 14 от Таблицата
по-долу.
 Общата цена е формирана въз основа на единичните цени на дейностите, включени в
предмета на поръчката, посочени от нас в колона „3“ на Таблицата по-долу от настоящото
ценово предложение.


Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.

 Посочената цена не включва дължимите такси (публични вземания), които
Изпълнителят трябва да заплати във връзка с изработването (за осигуряване на картни
материали, регистри и др. – обикновена поръчка), съгласуването и/или одобряването на
ПУП-ПП и Инвестиционния проект от специализираните държавни и местни контролни
органи, експлоатационни дружества и други засягани институции и лица във връзка с
изпълнение на задълженията си по договора. Разходите се възстановяват от Възложителя,
извън договорната цена, срещу представяне на първични финансови документи за
дължимите суми, заверени копия от оригиналните платежни документи и положителни
съгласувателни и/или разрешителни документи от съответните компетентени органи.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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II. Ценова листа
№

Наименование на дейностите

1

2
Проучване и осигуряване на необходимите изходни данни за
изработване на предложения за трасе на новия газопроводен
участък и новите/разширени технологични площадки към него

1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

3.

Цена/в
......... валута
Лева/евро/
без ДДС
3

Провеждане на Процедури по Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
(2.1.+2.2.+2.3. +2.4.+2.5.+2.6.)
Процедура по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за
преценка необходимостта от Екологична оценка на планове и
програми (без дейностите по т.2.2.)
Екологична оценка (опция) в случай, че компетентният орган
постанови да се извършва ЕО
Процедура по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за
преценка необходимостта от Оценка на въздействието върху
околната среда (без дейностите по т.2.4.)
Оценка за въздействие върху околната среда (опция) в
случай, че компетентният орган постанови да се извършва
ОВОС)
Процедура по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за
преценка необходимостта от Оценка за съвместимост (без
дейностите по т.2.6.)
Оценка за съвместимост (опция) в случай, че компетентният
орган постанови да се изготви доклад за оценка за степента на
въздействие на плана, програмата, проекта/инвестиционното
предложение върху защитените зони
Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) –
Парцеларен план за новите/разширени технологични
площадки и отделни участъци от трасето на новия газопровод,
ситуирани извън сервитута на съществуващия газопровод (ако
има такива). Провеждане на процедури по съгласуване и
одобряване на ПУП. Теренни проучвания за идентифициране
на археологични ценности

(3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.)

3.1.
3.2.*

Разработване на ПУП – ПП, фаза - предварителен проект за
новите/разширени площадки
Разработване на ПУП – ПП, фаза - предварителен проект за
отделни участъци от трасето на новия газопровод, ситуирани
извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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такива)
3.3.
3.4.*
3.5.

Разработване на ПУП - ПП, фаза - окончателен проект за
новите/разширени площадки
Разработване на ПУП – ПП, фаза – окончателен проект за
отделни участъци от трасето на новия газопровод, ситуирани
извън сервитута на съществуващия газопровод (ако има
такива)
Съгласуване на ПУП – ПП, в т.ч.:
(3.5.1.+3.5.2.+3.5.3.+3.5.4.+3.5.5.+3.5.6.)

3.5.1.

Процедури по Закона за устройство на територията (ЗУТ)

3.5.2.

Процедури по Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

3.5.3.

Процедури по Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ)

3.5.4.

Процедура по Закона за горите

3.5.5.

Процедура по Закона за културното наследство

3.5.6.

Други процедури свързани с одобряването на ПУП – ПП

3.5.6.1.

………………… (изписват се)

3.5.6.2.

…………………

3.6.
4.

5.*

6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.4.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.2.

Теренни проучвания за идентифициране на археологични
ценности
Провеждане на дейности за придобиване на вещни права за
новите/разширени площадки
Провеждане на дейности за учредяване на сервитут за
отделни участъци на трасето на новия газопровод,
разположени извън сервитута на съществуващия
рехабилитиран газопровод (ако има такива)
Извършване на необходимите проучвания за изработване на
инвестиционния проект. Изработване на инвестиционен проект
– фаза работен проект
Извършване на необходимите проучвания, в т.ч.
Инженерно – геоложки проучвания
Хидрогеоложки проучвания
Хидроложки проучвания
Други проучвания по преценка на проектанта
………………. (изписват се)
Изработване на инвестиционен проект
Общи проектни части за строежа, в т.ч.:
Общ Том
„Пожарна безопасност”

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
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Програма за комплексни изпитания и въвеждане на
газопровода в експлоатация
Общ координационен план
Част „Демонтаж на стар газопровод и съоръжения към него“
Индивидуални проектни части на работния проект за
подобектите на строежа, съгл. т. 6.5.2.3. на „Техническата
спецификация”, в т.ч. за:
Обект: Линейна част на газопровода, в т.ч. по части:
............................................... (изписват се)
...............................................
Обект: Кранови възли, в т.ч. по части:
............................................... (изписват се)
...............................................
Обект: Станции за катодна защита, в т.ч. по части:
............................................... (изписват се)
...............................................
Обект: Очистно съоръжение (ОС) „Вълчи дол“ – пуск DN 700,
PN 5,4 Мра в т.ч. по части:
............................................... (изписват се)
...............................................
Съгласуване на работния проект с компетентните контролни
органи, експлоатационни дружества и други засегнати лица, с
Консултанта по чл.166, ал.1 от ЗУТ и Възложителя, съгл. т.
6.5.2.6. от „Техническа спецификация”

6.2.1.3.
6.2.1.4.
6.2.1.5.
6.3.
6.3.1.
6.3.1.1.
6.3.2.
6.3.2.1.
6.3.3.
6.3.3.1.
6.3.4.
6.3.4.1.

7.

Документация за имотите, които ще бъдат засегнати при
строителството

8.
9.
10.
11.
12.

План за безопасност и здраве
План за управление на строителните отпадъци
Авторски надзор** (при 400 ч.ч.)
Обща цена, без опциите

13.

(1+2.1.+2.3.+2.5.+3+4+5+6+7+8+9+10+11):
Обща цена на опциите: (2.2.+2.4.+2.6.):

14.

ОБЩА ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА (12+13) :

Забележки:
1.* Цените по т.3.2. за Разработване на ПУП-ПП, предварителен проект, по т.3.4. за
Разработване на ПУП-ПП, окончателен проект и т.5 за Провеждане на дейности за
учредяване на сервитут за отделни участъци на трасето на новия газопровод, разположени
извън сервитута на съществуващия рехабилитиран газопровод следва да са за целия
газопроводен участък, подлежащ на подмяна (приблизително 23,3 км), при трасе изцяло
извън съществуващия сервитут.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
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На разплащане, при изпълнение на дейностите по т.3.2., т.3.4. и т.5, ще подлежи частта от
тяхната стойност, равняваща се на действителните разходи за изработване на ПУП – ПП и
учредяване на сервитут, изчислени на база - единичните цени, посочени в т.3, т.4 и т.5 към
раздел ІІІ. Единични цени (Показатели за ценообразуване) и дължина на трасето на
газопровода, извън съществуващия сервитут.
2.** В колона „3” за упражняване на Авторски надзор се попълва стойност изчислена на
база упражняване на авторски надзор за максимални 400 ч.ч. и часова ставка за авторски
надзор по т.2. от раздел ІІІ като разплащането е на база действителните разходи за
упражняване на авторски надзор, изчислени на база единичната цена за авторски надзор,
посочена в т.2 към раздел ІІІ. и вложеното време за упражняването му.
3. Изброените в настоящото ценово предложение проектни части на инвестиционния проект
са на база „Техническата спецификация”, уточнени и допълнени от участника на базата на
неговото виждане за реализацията на строежа, като се гарантира изпълнението на пълния
обхват на поръчката, така като е дефиниран в Документацията за участие в процедурата и
приложимите към обекта на поръчката нормативни актове.
4. В цените на услугите, които се оферират от чуждестранни участници, следва да се
включи дължимият данък при източника в размер, съгласно „Спогодбата за избягване на
двойното данъчно облагане“, сключена между Р. България и страната, в която участникът е
регистриран и данъчно задължен. В цените следва да се посочи изрично определения от
участника размер на данъка при източника за всеки вид услуга, който той е предвидил.
Независимо от това дали е посочен или не, при всяко международно разплащане на услуги,
възложителят ще удържа от дължимата цена приложимия за конкретния случай размер на
данъка при източника. В случаите, когато няма сключена Спогодба между страните на
субектите или същата не може да бъде приложена по вина на участника, от всяко дължимо
плащане ще се удържа данък при източника в размер на 10 % от стойността на услугите.
ІІІ. Единични цени (Показатели за ценообразуване)
При формиране на цените за изпълнение предмета на поръчката сме използвали
следните единични цени:
1. Средна часова ставка за проектиране

______ ........, валута, без ДДС/ч.ч.

2. Средна часова ставка за авторски надзор

______ ........, валута, без ДДС/ч.ч.

3. Цена за ПУП-ПП, предварителен проект – линейна част ______ ........., валута, без ДДС/км.
4. Цена за ПУП-ПП, окончателен проект – линейна част

______ ........., валута, без ДДС/км.

5. Цена за учредяване на сервитут – линейна част

______ ........, валута, без ДДС/км.

Забележки:

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.

стр.6/8

ОБРАЗЕЦ O8

1. В размера на часовата ставка е включена пълната стойност на услугата, в т.ч. материални
разходи, пътни, дневни и др. разходи, без ДДС, цялото вложено време за изготвяне на
проекти, отчети, доклади, становища, път до обекта и обратно и др.
2. Показателите за ценообразуване остават непроменени до приключване на Договора.
3. Вложеното време за упражняване на функциите на авторски надзор в обхват съобразен с
изискванията на Техническата спецификация и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството от всички участниците в процедурата
се приема 50 човекодни х 8 часа = 400 човекочаса (ч.ч.)
*Забележка: За целите на оценяване на офертите и определяне на икономически найизгодната оферта, съгласно предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска
цена”, посочената валута на общата цена на ценовото предложение от участника за
изпълнение на поръчката се преизчислява от комисията в левова равностойност, съгласно
посочената от участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайната дата за
получаване на оферти за участие, посочена в обявление на обществената поръчка.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД), което не е юридическо лице:
Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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Ценовото предложение се подписва от всяко едно физическо лице и от представляващия/
ите всяко едно юридическо лице, едноличен търговец или обединение по ЗЗД, което не е
юридическо лице, които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ……………………..

Този докум ент задълж ително се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик
с надпис „Предлагани ценови парам етри“, поставен в опаковката.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

(представя се само от участника, определен за изпълнител, преди подписване на договор)
Долуподписаният/ата: ............................................. ЕГН…………………………..,
постоянен
адрес ..............................................................., гражданство .., документ за самоличност
................................, издаден/а на .............................., от МВР - гр. .............................,
в качеството ми на законен представител (пълномощник) на ............................................,
вписано в регистъра при ......................................... ………………..........……………………………..,
Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл.
3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо
лице/следните физически лица:
1 ............................................................. ……….,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................ …….,
постоянен адрес ................................................ ,
гражданство ........................................................,
документ за самоличност……………………………….
2…………………………………………………………..,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ............................................................ …….,
постоянен адрес…………………………………………,
гражданство…………………………………………….,
документ за самоличност………………………………
3 ................................................................... ….,
(име, презиме, фамилия)

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.

стр.1/2

ОБРАЗЕЦ O9

ЕГН ................................................................... .,
постоянен адрес…………………………………………,
гражданство……………………………………………..,
документ за самоличност……………………………….
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:
.....................

Декларатор:
.......................
(подпис)

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на
пари (ЗМИП)

(представя се само от участника, определен за изпълнител, преди подписване на договор)

Долуподписаният/ата:
……………………,
с
ЕГН
…………………,
постоянен
адрес
............................................................, гражданство
..,
документ
за самоличност
....................., издаден/а на .............................., от МВР - гр. ......................, в качеството
ми на …………………, в ................................................................................, с
ЕИК/
БУЛСТАТ …………………., данъчен №........................................, със седалище и адрес на
управление: ................................., тел./факс.............................., участник, определен за
изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование:

Проучване и инвестиционно проектиране за строеж „Подмяна на преносен
(магистрален) газопровод в участъка ОС Вълчи дол – ЛКВ Преселка“ към Проект от
„Общ интерес“ 6.8.2
Декларирам, че паричните средства — предмет на посочената операция (сделка), в
размер на ...................... лева, без ДДС, имат следния произход: .................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата на деклариране:

Декларатор:

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

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

(подпис)

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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БАНКОВА ГАРАНЦИЯ РЕФ. №.........
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 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 наредителя по банковата гаранция), че
изпълнител …………… (посочва се наименование на участника и правно организационна

форма. Когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се
посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
им форма в случай, че има такава) наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше
Решение № БТГ ..................... /.................. г. (посочва се номера и датата на решението
на Възложителя за определяне на изпълнител на предмета на обществената поръчка,
съответно обособената позиция ако процедурата е по обособени позиции) е определен за
изпълнител на обществена поръчка с предмет: ....................................................... (описва
се предмета и съответната обособена позиция, ако има такива, както и референтния й
номер).
Също така, сме информирани, че съгласно чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона на обществените
поръчки, при подписването на договора за възлагането на обществената поръчка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената
обществена поръчка, да представи Банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша
полза, за сумата в размер на ............% от общата стойност на поръчката
................................
(цифром),
а
именно
..................................
(словом:
.......................................) лева, за да гарантира предстоящото изпълнение на
задълженията си, в съответствие с договорените условия неизпълнение на задължение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Във
връзка
с
гореизложеното
и
по
Ваше
нареждане,
ние,
...................................................... /Банка/, представлявана от ............................. се
задължаваме неотменимо и безусловно, независимо от валидността и действието на
горепосочения договор да Ви заплатим при първо Ваше писмено искане, всяка сума
максимум до ..................... (цифром) .............................................................. (словом) в

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано
искане за плащане, деклариращо, че изпълнителят не е изпълнил частично или изцяло
свои задължения по договора или е налице друго основание за задържане на Гаранцията
за изпълнение по Договора, в т.ч. в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и когато услугите не отговарят на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
това основание и при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването
му в несъстоятелност;
Всяко плащане по тази гаранция от страна на ........………........... (Банка) в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ намалява нейния ангажимент с размера на платената сума.
Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че
положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за
усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен
текст чрез надлежно SWIFT съобщение от централата на обслужващата Ви банка,
потвърждаваща че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана
поща или куриерска служба и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.
Тази гаранция влиза в сила от датата на нейното издаване.
Настоящата гаранция е валидна до.......................... (дата) и изтича изцяло и автоматично
в случай, че до ........... часа (местно време) на .................. (дата) искането Ви, предявено
при горепосочените условия не е постъпило в .................................. (Банка, адрес). След
тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на Банковата
гаранция ни е върнат или не.
Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Изпълнителя да удължи тази гаранция,
ако приемането на работите, предмет на договора, не се осъществи преди датата на
изтичане на тази гаранция.
Ние сме информирани, че когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от настоящата
Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе
усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ
за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно
застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията
за изпълнение да бъде в съответствие с размера на гаранцията за изпълнение, посочен в
договора.

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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Ние сме информирани, че Банковите разходи по откриването и поддържането на
банковата гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след
връщане на оригинала на същата в ....................................... (Банка, адрес).
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
ЗА БАНКА
Подписи: ................................
................................

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.
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Б А Н К ОВ А ГА Р А Н Ц И Я
З А А В А Н С О В О П Р Е Д О С ТА В Е Н И С Р Е Д С ТВ А П О Д О Г О В О Р З А О Б Щ Е С ТВ Е Н А
П ОР Ъ ЧК А

ДО
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД
ГР.СОФИЯ, Ж.К. “ЛЮЛИН” 2,
БУЛ. “ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” № 66,
ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
с ЕИК 175203478

Ние, __________________________________ /Банка/ _________________________________
със седалище /адрес/ сме известени от нашият Клиент ................................... (посочва се
наредителя по банковата гаранция), че изпълнител …………… (посочва се наименование на

участника и правно организационна форма. Когато участникът е обединение, което няма
определена правна форма и статут, се посочват наименованията на всички участници в
него, както и правно организационната им форма в случай, че има такава) наричан за
краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № БТГ ..................... /.................. г.

(посочва се номера и датата на решението на Възложителя за определяне на изпълнител
на предмета на обществената поръчка, съответно обособената позиция ако процедурата е
по обособени позиции) е определен за изпълнител на обществена поръчка за която ще се
сключи договор с предмет: ....................................................... (описва се предмета и
съответната обособена позиция, както и референтния номер на поръчката, ако има такива)

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 по т. 7.1.1., 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:

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.

ОБРАЗЕЦ О13
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не е изпълнил договорните си задължения, покриващи
пълната стойност на авансовото плащане;
и
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не е успял да възстанови дължимата сума от авансовото
плащане, покриваща неизпълнения размер на дейностите, съгласно Договора.
Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че
положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за
усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен
текст чрез надлежно шифрирано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка,
потвърждаваща че Вашето 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 работите предмет на договора не се
осъществи преди датата на изтичане на тази гаранция.
Ние сме информирани, че Банковите разходи по откриването и поддържането на 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)

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на
ползване на информацията, съдържаща се в него.

