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1. Офертата се изготвя и представя на български език при спазване на законовите
изисквания, както и на условията и изискванията на документацията за участие в
процедурата.
2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да
представи само една оферта.
2.1. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
2.2. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо
лице може да участва само в едно обединение.
2.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

3. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от
упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга
с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, като същите
се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават
документите.

3.1. Опаковката включва:
3.1.1. документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки (ППЗОП):
 електронен Eдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)
съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя;

в

 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
 документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;
 доказателства за поетите от подизпълнителите задължения (ако е приложимо);
 документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси (ако е приложимо).

3.1.2. документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
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Оферта, която включва:
 техническо предложение, съдържащо:
а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация
и изискванията на възложителя;
б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;
в) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от
предмета на поръчката.


опис на представените документи.

3.1.3. отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, се представя една
запечатана, непрозрачна опаковка, в която за всяка от позициите се представят поотделно
комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - технически предложения и
отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на
обособената позиция, за която се отнасят. Не се представят отделни опаковки по
отделните обособени позиции. (Не е приложимо за настоящата обществена поръчка)

4. Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се
подават по електронен път.
5. Когато участникът в процедурата представя документи на чужд език, същите се
представят и в превод на български език.
6. Когато за някой от посочените документи е определено, че се представя в „заверено
копие“, за такъв документ се счита този, върху копието на който фигурира текста „Вярно с
оригинала“ и е поставен подпис на лицето, извършило заверката.
7. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците, с изключение на образеца на банкова гаранция. Ако
документ не е представен по представените образци, възложителят има право да отстрани
участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с условията на
документацията за участие.
Относно образеца на банкова гаранция, задължителни са само условията описани в нея,
като в случай на представена банкова гаранция, чиито условия се различават с тези от
предоставения образец, се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция.

8. С подаване на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на
възложителя, в т.ч. и с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на
договор.
ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
Опаковката съдържа:

9. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, както следва:
9.1. електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за
участника в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя.

9.1.1. еЕЕДОП се представя за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице, когато участникът е обединение. При необходимост от
деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за
обединението – участник, съгласно посочените по-долу указания.
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9.1.2. еЕЕДОП се представя за всеки подизпълнител и трето лице - когато е приложимо.
9.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.

9.1.4. Документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
9.1.5. Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения - когато е приложимо.
9.1.6. Документи за поетите от третите лица задължения, че участникът ще разполага с
техните ресурси - когато е приложимо.
За участниците/участниците в обединение/подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ЗОП.
Основанията по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е
вписан участникът ако има такъв или документите удостоверяващи правосубектността му.
Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за
физическите лица, които го представляват, съгласно регистъра в който е вписано
юридическото лице ако има такъв или документите удостоверяващи правосубектността му.
В случаите по горните две изречения, когато участникът или юридическо лице в състава на
негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това
физическо лице.
Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях ням а
различие по отнош ение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55,
ал. 1, т. 5 от ЗОП, еЕЕДОП м ож е да се подпиш е сам о от едно от тези лица, в
случай че подписващ ият разполага с инф орм ация за достоверността на
декларираните обстоятелства по отнош ение на останалите задъ лж ени лица. В
горната х ипотеза, в Раздел II, буква Б: „ Инф орм ация за представителите на
иконом ическия оператор “ от еЕЕДОП, декларатора посочва личните си данни и
попъ лва поле „Длъ ж ност/ Действащ в качеството си на“, като посочва
длъ ж ността си, както и че действа в качеството си на лице, което разполага с
достоверна инф орм ация за съ ответните задъ лж ени лица за които декларира
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 и посочва лицата, за
които декларира данни .
Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП
се попълва в отделен еЕЕДОП, подписан от съответното лице.
В еЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1,
т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го
подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
При необх одим ост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свъ рзани с критериите за подбор,
относим и къ м обединение, което не е ю ридическо лице, представляващ ият
обединението подава еЕЕДОП за тези обстоятелства. еЕЕДОП за участника –
обединение задъ лж ително се подава в оф ертата както в горната хипотеза, така
и в случай че същ ият щ е използва подизпъ лнител, във връ зка с изискванията на
чл.66, ал.1 от ЗОП.
Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което
представлява участника по пълномощие, в eЕЕДОП се посочва информация относно
обхвата на представителната му власт.
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За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 5, ал. 1, т. 3 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за участник,
участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са
налице обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, както и при приложено изключение по
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС въз основа на неверни данни, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3,
буква „а“ от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, участникът ще се отстранява от процедурата на
основание чл. 107, т. 1 от ЗОП.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са свързани лица.
За участниците/ участниците в обединение/ подизпълнителите и/или трети лица в
процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2, във вр. с чл. 6,
ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
При подаване на оферта участниците декларират липсата на основанията за
отстраняване и съответствието си с критериите за подбор само чрез попълване
на съответния раздел в еЕЕДОП. Възложителят не изисква представяне на
документите по т. 9.2. от настоящите указания в офертата за участие в
процедурата. Документите се представят от участника, определен за изпълнител
преди сключване на договор за обществена поръчка. В случаите по чл. 67, ал. 5
от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време след
отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез
които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо
за законосъобразното провеждане на процедурата. В случаите по чл. 104, ал. 5
от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 13 от ППЗОП от участниците може да се изиска да
предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в
офертата, в определен от комисията срок.

Определените от възложителя критерии за подбор, се съдържат в раздел „Критерии за
подбор и документите, с които се доказват“ и участникът декларира в съответния еЕЕДОП
съответствие с критериите за подбор, с посочване на информация, изисквана от
възложителя, като се посочват националните бази данни, в които се съдържат
декларираните
обстоятелства,
или
компетентните
органи,
които
съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията за съответствие с
критериите за подбор. (Не е приложимо за настоящата обществена поръчка)
* Освен посоченото в настоящия документ, подробни указания за попълване на
еЕЕДОП относно обстоятелствата свързани с личното състояние на участниците
се съдържат в документ „Допълнителни указания за попълване на еЕЕДОП“,
Приложение № 1 към настоящите указания.

** Съ гласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.) и М етодическо

указание на АОП от 02.03.2018 г. задъ лж ително следва ЕЕДОП да се представя в
електронен вид. Указания за представяне на еЕЕДОП се съдържат в Методическо
указание на АОП от 02.03.2018 г., достъпно на следния линк:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

Стр. 4

Участникът
зарежда
в
информационната
система
за
eЕЕДОП
–
(https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg) изготвения от възложителя XML файл,
попълва необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което еЕЕДОП следва да се
подпише с квалифициран електронен подпис от съответните задължени лица.
Всеки представен ЕЕДОП следва да бъде в електронен вид, като един от възможните
начини за предоставянето му в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и
приложен на подходящ оптичен носител към опаковката. Форматът, в който се предоставя
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В тази връзка,
подписаният с електронен подпис ЕЕДОП, следва да бъде в PDF формат.
Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по
електронен път с останалата документация за обществената поръчка на профила на
купувача.
Към настоящата документация се предоставя електронен образец на ЕЕДОП (еЕЕДОП) файл, който е предназначен за използване в електронната система за еЕЕДОП.

9.2. Критерии за подбор и документите, с които се доказват:
9.2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:
Няма поставени изисквания от възложителя
9.2.2. Икономическо и финансово състояние
Няма поставени изисквания от възложителя

9.2.3. Технически и професионални способности
9.2.3.1. Участниците да разполагат с персонал с определена професионална компетентност
за изпълнението на поръчката.
Минимални изисквания за допустимост по отношение на техническите и професионални
способности на участниците по т. 9.2.3.1. по-горе, поставени от възложителя на основание
чл. 59, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП:
Участникът трябва да разполага с персонал най-малко със следните специалисти с
квалификационна група съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в
електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически
мрежи или еквивалентна правоспособност за съответната държава, в която се намира
ремонтната база, посочена от участника (в случай че същата е извън Република България):
- 2 (двама) специалисти с придобита III (трета) квалификационна група за безопасност при
работа в електрически уредби и мрежи или по-висока,
и
- 1 (един) специалист с придобита IV (четвърта) квалификационна група за безопасност при
работа в електрически уредби и мрежи или по-висока.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималните
изисквания за техническите и професионални способности по т. 9.2.3.1., чрез попълване
на изискуемата информация относно професионалната компетентност за квалификация на
лицата в съответното поле от част ІV, раздел „В“ на еЕЕДОП, с посочване на имена на
лицата, квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи
или еквивалент, номер, дата и издател на валиден документ за придобитата
квалификационна група, както и срок на валидност на същия, който посочения специалист
притежава.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за
подбор по т. 9.2.3.1., в т.ч. и минималните изисквания, се доказва от обединението
участник, а не от всяко от лицата включени в него.
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По отношение на изискванията, поставени в т. 9.2.3.1., участниците в процедурата следва
сами да преценяват дали за изпълнението на обществената поръчка ще им е нужно
позоваването на трето лице или не. В случай че в Част II, раздел „В" от еЕЕДОП е
посочено с отбелязване „Не", че участникът няма да използва капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор, касаещи наличието на персонал с
определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, е достатъчно
участникът само да представи изискуемата информация за персонала, който ще участва в
изпълнението на обществената поръчка, като съответните лица не са считат за трети лица
по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват и представят отделни
еЕЕДОП, дори и за лицата по граждански договори.
Преди сключване на договора, съответствието с поставения критерий за подбор в т.ч.
минималните изисквания 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 само от участника, избран за изпълнител, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6
от ЗОП, чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който
се посочва професионалната компетентност на лицата, както и документи, които доказват
професионалната компетентност на лицата.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се
представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на договор,
съгласно условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение
на договор“ от настоящите указния.

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

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
9.4. Възложителят, на основание чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, поставя изискване, когато
участник е обединение, което не е юридическо лице, същият да представи копие от
документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка:
 правата и задълженията на участниците в обединението;
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 разпределението на отговорността между членовете на обединението;
 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
9.4.1. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде
определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на
настоящата обществена поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата.
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
участник, ако за участника или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто
капацитет същият се е позовал са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55,
ал. 1, т. 1 от ЗОП.

9.5. Възложителят, на основание чл. 40, ал. 3 от ППЗОП може да изиска от участниците
представяне на необходимата информация относно правно-организационната форма, под
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на
чл. 54, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват,
или длъжностите, които заемат. Информацията също така може да се отнася за участници
в обединение, подизпълнители и трети лица, в случай че е приложимо.
10. Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ и „д“ от ППЗОП - оферта, която включва:

10.1. Техническо предложение, съдържащо:
10.1.1. Предложение за изпълнение на поръчката (Образец О1), което включва:

 Описание на обхвата на дейностите по предмета на поръчката, в съответствие с

изискванията на Възложителя от техническата спецификация, включително следва да се
декларира, че материалите, резервните части и консумативите, които ще се използват за
ремонта, ще са нови, неупотребявани и ще са с доказано качество и ще са напълно
технически и функционално съвместими с тези подлежащи на подмяна.
 Срок за изпълнение на поръчката;
 Деклариране разполагането с ремонтна база, с посочване на адреса й, която е
оборудвана с необходимите технологични условия, специализирани инструменти,
лаборатории, апаратура и др. за ремонт на трансформаторите.
 Гаранционен срок;

10.1.2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд (оригинал, изготвя се от участника).
Участниците следва да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, и които са приложими към
предоставяне на услугите.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд:
Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, които са в сила в Република България, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по
приходите - информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg;
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- Относно задълженията, опазване на околната среда - Министерство на околната среда и
водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14
до 17 ч., София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон: 02/ 940 6331, интернет адрес:
http://www.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 О3);
10.3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,
който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП (Образец О4).
Цената следва да включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на процедурата на основание чл.57, ал.3 от
ППЗОП. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе
общата цена и единичните цени, изписани цифром с общата цена на 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 офертата, изписана словом в определен от комисията срок.
Документи, представени след определения срок, не се разглеждат от комисията.
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.
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12. Използване на капацитета на трети лица
12.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
12.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица
само ако тези лица, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е
необходим този капацитет.
12.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от
третите лица задължения. На основание чл. 65, ал. 6 от ЗОП възложителят поставя
изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото
лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствието с критериите за
подбор, свързани с икономическото и финансовото състояние.
12.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да
замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по
предходното изречение, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора
за обществена поръчка.
12.5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица,
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица
при спазване на условията по т. 12.2 – 12.4.
13. Подизпълнители
13.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
13.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на
подизпълнител, който не отговаря на някое от условията по предходното изречение,
поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
13.3. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнител,
посочен в офертата.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

14. Приемат се оферти само за целия обхват на поръчката. Не се допуска представяне на
варианти.
15. Офертата следва да се представи само в един оригинал.
16. Документи, които се представят допълнително от участниците, на основание чл. 54,
ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса
на информация, могат да представят на комисията нов еЕЕДОП (когато промените се
отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и
чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият еЕЕДОП може да бъде подписан от едно от
лицата, които могат самостоятелно да представляват участника) и/или други
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация и/или замяна от
участника на подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или
третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна
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на техническото предложение, се представят от участника, или от упълномощен от него
представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка
с обратна разписка, на адреса, посочен от комисията, в опаковка, върху която се посочват
следните означения: „Допълнително представяне на документи“ в процедура за възлагане
на обществена поръчка с изписано наименование на поръчката, референтният й номер,
даден от възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), наименование на участника, а
когато документите са за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнасят.

16.1 Документи и/или еЕЕДОП, които се представят допълнително от участниците, на
основание чл. 54, ал. 9 и ал. 10 от ППЗОП, се входират в деловодството на
„Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров”
№ 66, в срок от пет работни дни (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния ден
от срока) от датата на получаване на протокола. Ако участниците изпращат документи
чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка,
разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
документите и/или еЕЕДОП по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на
посочения адрес преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване
на опаковката с допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да
съдейства за пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок.
Участниците не могат да искат от комисията съдействия като: освобождаване на пратка;
получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

16.2. Подробна писмена обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП се представя от участника в
деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2“, бул.
„Панчо Владигеров“ № 66, в пет дневен срок (не по-късно от 17:00 часа местно време на
последния ден от срока) от датата на получаване на искането. Ако участниците изпращат
документи чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес
преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на опаковката с
допълнителните документи е за участника. Комисията не се ангажира да съдейства за
пристигането на опаковките с документите на адреса и в определения срок. Обосновката
следва да бъде представена в опаковка, върху която се посочват следните означения:
„Обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП“ в процедура за възлагане на обществена поръчка с
изписано наименование на поръчката, референтният й номер, даден от възложителя(ако
такъв е посочен в обявлението), наименование на участника, а когато обосновката е за
самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася.
В случай че документи и/или еЕЕДОП за участник, не бъдат представени в определения
срок или бъдат представени, но не отговарят на изискванията и условията от
документацията за участие в процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще
предложи на възложителя участника за отстраняване от процедурата.

17. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения
за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез
изискване на информация от други органи и лица, съгласно чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.
Изисканите от комисията разяснения и документи, се представят в определен от комисията
срок. Разяснения и документи, представени след определения от комисията срок, не се
разглеждат от комисията.
18. Критерий за възлагане на поръчката
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане:
оптимално съотношение качество/цена.
Оценките на офертите на участниците се извършва, съгласно Методика за комплексна
оценка, която съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на
офертата, включително относителната тежест на всеки от показателите.
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

19. Във връзка с изискванията на чл. 112, ал. 6 от ЗОП за сключване на договор в
едномесечен срок, съгласно чл. 68, ал. 1 от ППЗОП, участникът, избран за изпълнител, в
15-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на
определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение,
предоставя на възложителя документи, както следва:
19.1. Документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за
третите лица и подизпълнителите, ако има такива.
Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване се
представят посочените по-долу документи:
 за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
участника;
 за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение
от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
 за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП – удостоверение, издадено от
Агенцията по вписванията.
Възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази
данни на държавите членки.

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния
документ по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издаден от компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случаите,
когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или
когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация,
ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната
държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.
19.2. Документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор за
участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Съответствието с поставените критерии за подбор се доказва чрез попълване и
представяне на съответните документи и информацията, изискани от възложителя в
раздел „Критерии за подбор“ от настоящите указания.
20. След извършване на проверка от възложителя и доказване на личното състояние и на
съответствието с критериите за подбор, възложителят, на основание чл. 68, ал. 1 от
ППЗОП, изпраща на определения изпълнител писмо за уговаряне на датата и начина за
сключване на договора.
21. Участникът, определен за изпълнител представя на възложителя при подписване на
договора и следните документи:
21.1. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ
или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
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обединението е установено, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано
обединение на физически и/или юридически лица.

22. Договорът се сключва при прилагане на изискванията на Закона за мерките срещу
изпирането на пари (ЗМИП), обн. ДВ. бр.27 от 27 март 2018г., и след представяне на
изискуемите съгласно същия закон документи и информация от избрания за изпълнител
участник, а именно:
22.1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по
образеца от Приложение № 1 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари обн. ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.). В случай когато определеният
изпълнител е обединение, декларацията се представя за обединението от
представляващият/ите обединението.
22.2. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по
образеца от Приложение № 2 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари обн. ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.). В случай когато определеният
изпълнител е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението,
който е юридическо лице или друго правно образувание.
22.3. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (по
образеца от Приложение № 4 на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу
изпирането на пари, обн. ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.). В случай когато определеният
изпълнител е обединение, декларацията се представя от всеки участник в обединението,
който е юридическо лице или друго правно образувание.
22.4. На основание чл. 53, ал. 1 от ЗМИП идентифициране на представляващия участника,
което ще се извърши на място в дружеството със заверяване на копие на документ за
самоличност на представляващия участника.
23. Приложими правила относно директните разплащания с подизпълнители:

В случай, че при изпъ лнение на договора участва/ т подизпъ лнител/ и,
който/ които щ е изпъ лнява/ т част от поръ чката, предадена като отделен обект
на ВЪ ЗЛОЖ ИТЕЛЯ или на ИЗПЪ ЛНИТЕЛЯ и за която им а посочена конкретна
единична цена в Прилож ение № 1 къ м ценовото предлож ение, ВЪ ЗЛОЖ ИТЕЛЯ Т
заплащ а цената по договора, както следва:
23.1. (Ако е приложимо) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от
подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на
останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението
на съответната част от Услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на
тази част пряко на подизпълнителя.
23.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно
със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими.
23.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от
проекта на Договор, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до
15 (петнадесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

24. Информация относно необходимите документи за участници, упълномощени
лица и представители на средствата за масово осведомяване присъстващи при
отваряне на офертите
За участници – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на
актуално състояние на участника (само за чуждестранни участници) или копие от договор
за обединение, при участник-обединение или документ, в който се посочва
представляващият. Чуждестранните участници представят документите и в превод на
български език.

- За упълномощени представители на участниците - документ за самоличност,
пълномощно, копие на актуалното състояние на участника (само за чуждестранни
участници) или копие от договор за обединение, при участник-обединение или документ, в
който се посочва представляващият. Чуждестранните участници представят документите и
в превод на български език.
- За представителите на средствата за масово осведомяване - документ за самоличност,
служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на
което лицето има право на присъствие.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

25. С цел определяне неободимия брой работи за ремонт, Възложителят ще предостави
възможност на всички заинтересовани лица за предварителен оглед на трансформаторите,
в рамките на официално обявения срок за подаване на оферти за участие в обществената
поръчката. Огледът ще се проведе в КС „Полски Сеновец”, с. Полски Сеновец, общ. Полски
Тръмбеш.
В тази връзка е необходимо участниците да изпратят списък, съдържащ трите имена, ЕГН и
телефони за контакт на своите представители, които ще участват при огледа.
Уведомяването се извършва с писмо, изпратено чрез факс на номер 02/925 00 63,
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, като същото следва да
бъде адресирано до г-н Ганчо Ганчев – ръководител отдел “Сигурност на критичната
инфраструктура” и с копие до лицето за контакти, посочено в т. I.1) от обявлението за
обществената поръчка.

Огледъ т ням а задъ лж ителен х арактер за участниците.
26. За осигуряване на достъп до стратегически обект по смисъла на постановление №3 на
МС от 10.01.2013г., в 10-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на
изпълнител, участникът определен за Изпълнител следва да представи на Възложителя
списък на служителите (трите имена, ЕГН/личен номер на чужденеца, рождена дата и
адрес на лицето) и да приложи актуални копия на следните документи: свидетелство за
съдимост, удостоверителен документ за липса на психични заболявания, документ за липса
на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ
характер и попълнен Въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически зони
на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност за
всяко от лицата за получаване на разрешение за достъп на лицата. Списъкът ще бъде
предоставен на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) за получаване на
разрешение за достъп на специалистите до стратегически обекти по смисъла на
постановление №3 на МС от 10.01.2013 г.
В случай че на някое от лицата не бъде разрешен достъп или се наложи да бъде заменен,
то участникът се задължава да предложи на Възложителя за одобрение друг равностоен
(притежаващ същата квалификация) специалист, като представи и съответните документи
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удостоверяващи необходимата квалификация, както и всички горепосочени документи за
проучване от ДАНС.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и Правилника за прилагането му.
Приложение: Приложение № 1 - Допълнителни указания при попълване на еЕЕДОП.
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Приложение №1
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА еЕЕДОП

1. В част II, Раздел А от еЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по
чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането
на процедурата. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е
юридическо лице, в част II, Раздел А от еЕЕДОП се посочва правната форма на участника
(обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен еЕЕДОП за всеки
един участник в обединението. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ
преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва
БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е
регистрирано, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ след
уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане
на настоящата обществена поръчка.
1.1. В част II, Раздел Б от еЕЕДОП се посочва информация както следва:
1.1.1. За всички лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, съгласно чл. 40, ал. 1 и чл. 41,
ал. 1, изречение първо от ППЗОП.
1.1.2. За упълномощено лице в случай че се предвижда това лице да подписва документи
от офертата.
1.1.3. В случай, че еЕЕДОП се подписва само от лице, което разполага с достоверна
информация за съответните задължени лица, за които декларира обстоятелства по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, освен изискуемата информация за това лице
по т. 1.1.1. се посочва в поле „Длъжност/Действащ в качеството си на“, че същото действа
в качеството си на лице, което разполага с достоверна информация за съответните
задължени лица за които декларира обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал.
1, т. 5 от ЗОП и посочва лицата, за които декларира данни.
1.2. В част II, Раздел В от еЕЕДОП се посочва, дали участникът ще ползва или съответно
няма да ползва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор.
2. Основания за задължително отстраняване от процедурата, определени в
чл.54, ал. 1 от ЗОП.
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2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало
преди или по време на процедурата:
а) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172,
чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352
– 353е от Наказателния кодекс (НК) или е осъден с влязла в сила присъда за престъпления,
аналогични на посочените, в друга държава членка или трета страна;
б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични

задължения, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
г) установено е, че:
аа) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса
на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
д) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228,
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен;
е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.2. Основанията по т. 2.1, б. „а“ и „е“ се отнасят за лицата, които представляват участника
и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е
вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността
му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за
физическите лица, които го представляват, съгласно регистъра, в който е вписано
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността
му.
2.2.1. В случаите по т. 2.2, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие,
основанията по т. 2.1, букви „а“ и „е“ се отнасят и за това физическо лице.

Забележка: Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на
управителни и надзорни органи на участника са, както следва;
а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон,
а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
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д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;
е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;
з) при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
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и) при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел;
й) при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел;
к) в случаите по букви а) – ж) – и прокуристите, когато има такива;
л) за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Когато лицата по т.2.2 по-горе са повече от едно и за тях няма различие по отношение на
обстоятелствата по т. 2.1, букви а) и е), еЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези
лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на
декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по т.2.2 по-горе, информацията
относно изискванията по т. 2.1, букви а) и е) се попълва в отделен еЕЕДОП, подписан от
съответното лице.
В еЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по т.2.1, букви б), в), г) и д) както и
тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно
да представлява съответния стопански субект.
При необходимост от деклариране на обстоятелствата по т. 2.1, букви б), в), г) и д), както
и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо
лице, представляващият обединението подава еЕЕДОП за тези обстоятелства.
Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което
представлява участника по пълномощие, в еЕЕДОП се посочва информация относно
обхвата на представителната му власт.
2.3. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
а) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по т. 2.1,
б. „а“, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието;
б) три години от датата на:
аа) влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или участникът е
отстранен за наличие на обстоятелствата по т. 2.1, б. “г”, предложение първо;
бб) влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на
обстоятелствата по т. 2.1, б. “д”, освен ако в акта е посочен друг срок.

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

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. ”а” за
престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в съответното поле от Част ІІІ,
Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. „б“ се попълва
в Част ІІІ, Раздел Б от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1, б. “в” –“е” се
попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 б. ”а” относно
присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260
от НК, се попълва в съответното поле от Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.
3. Основания за отстраняване, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от
Възложителя.

3.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице следното обстоятелство, посочено в обявлението,
възникнало преди или по време на процедурата:
а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура
по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е
чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура,
съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.1 се попълва в
съответното поле от Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
4. Специфични национални основания за отстраняване от процедурата.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:

4.1. Участници, които са свързани лица.

„Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
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в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен
включително.
„Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или
друго юридическо лице; или
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б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.
4.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки, на основание чл. 3, т.
8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако не са налице
обстоятелствата по чл. 4 от същия закон.
На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

За участника/участниците в обединение/подизпълнителите и/или третите лица не следва
да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Дружеството по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици е всяко юридическо лице,
неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от
законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на
сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.
"Юрисдикции с преференциален данъчен режим" по смисъла на § 1, т. 2 от ДР
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, с изключение на Гибралтар
(брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо
пространство.
"Контрол" по смисъла на § 1, т. 5 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е понятие по смисъла на § 2,
ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари.
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Забраната на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС не се прилага в случай че дружеството е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от лице,
регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато същото попада в
някое от изключенията на чл. 4, т. 1 до т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС за участник,
участник в обединение, предвиден подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице
обстоятелствата по чл. 4 от същия закон, както и при приложено изключение по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС въз основа на неверни данни, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „а“ от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, участникът ще се отстранява от процедурата на основание чл. 107,
т. 1 от ЗОП.

4.3. Участници, за които са налице обстоятелства по т. 2.1 б. „а” относно присъди за
престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК и за
престъпления, аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава членка
или трета страна.
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4.4. Участници, които нямат право да участват в процедурата, на основание чл. 69, ал. 1 и
2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, а именно:
Участници, които са били членове на управителни и на контролни органи на
„Булгартрансгаз“ ЕАД, и които в последната една година от изпълнението на правомощията
или задълженията си по служба са участвали в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи
на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава,
които участват или представляват физическо или юридическо лице в процедурата.
Забраната за участие в процедурата, се прилага и за юридическо лице, в което някое от
посочените по-горе лица е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член
на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Забраната за участие по настоящата точка се прилага в продължение на една година от
освобождаването от длъжност на тези лица.

4.5. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен.

* Инф орм ация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1., т. 4.2.,
т.4.3., т.4.4. и т.4.5. се попъ лва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП.

** С отбелязване на „НЕ“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, участникъ т декларира,
че по отнош ение на него не е налице нито едно от посочените в т.4.1.- т. 4.5.
национални основания за отстраняване от процедурата. В случай, че е налице
някое от тези основания, участникъ т следва да декларира тези обстоятелства с
отбелязване на „ДА“ в част III, буква „Г“ от еЕЕДОП, като посочи изрично и
конкретното обстоятелство.

***При наличие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФ ОДРЮ ПДРКТЛТДС и
когато са налице обстоятелствата по чл. 4, т. 1 –8 от съ щ ия закон, следва да се
отбележ и отговор „Не “ от участник/ участник в обединение/ подизпъ лнител/
трето лице . В горната х ипотеза при прилож им о изклю чение по чл. 4, т. 1 –8
от ЗИФ ОДРЮ ПДРКТЛТДС , щ е се прием а, че не са налице обстоятелства за
отстраняване на участника по см исъ ла на ЗОП .
5. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на
основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).

ОД-ВТ-017, v01

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на
надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП в полето свързано със
съответното обстоятелство.
6. В съответното поле от част IV, Раздел В от еЕЕДОП („Възлагане на подизпълнители в
процентно изражение“) се посочва, дали участникът възнамерява да възложи на
подизпълнител/и изпълнението на част (процентно изражение за всеки отделен
подизпълнител) от поръчката, като се посочва и вида дейности от поръчката, които ще
изпълнява всеки от подизпълнителите с оглед преценка за съответствие със съответните
критерии за подбор по чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
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7. В Част VI: Заключителни положения, абзац последен се попълва информация,
съгласно поясненията, съдържащи се в текста, когато такова съгласие за достъп се изисква
и е приложимо:

ОД-ВТ-017, v01

Достъп до документите, подкрепящи информацията в еЕЕДОП предоставена като уеб адрес,
орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията, която
позволява на възложителя да го направи за целите на процедурата за възлагане на
обществена поръчка.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на
поръчката:
Идент. номер
на поръчката:

Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната система,
монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя
трансформатори в КС „Полски Сеновец”
200-063

1. Основание за изпълнение:
Идентификационен номер № 19т198 от Годишната програма за инвестиции и поддръжка на
„Булгартрансгаз” ЕАД за 2020г.
2. Обхват на предмета на поръчката и технически изисквания:
2.1. Предварителни проучвания.
2.2. Изработване на проект - фаза работен, който да се съгласува с “Булгартрансгаз” ЕАД в
който:
- да се определи броя на глидерите и техните размери;
- да се определи броя на необходимите радиатори;
- Да се извършат топлинни изчисления с които да се докаже, че с новите радиатори няма да
има влошаване на топлинните характеристики на трансформаторите.
- Да се изготви технология за подмяна на радиаторите.
- Да се изготви технология за преуплътняване на трансформаторите.
- Да се изготви технология за възстановяване на антикорозионната защита на казана и
разширителния съд на трансформатора.
- да се включат изисквания за безопасност на труда.
2.3. Технически изисксвания и обем работи за изпълнение на поръчката.
2.3.1. Демонтаж на трансформатора и транспорт до ремонтната база на Изпълнителя
2.3.2.Източване на трансформатора;
2.3.3.Отваряне на трансформатора и оглед на активната част;
2.3.4.Съставяне на дефектовъчен протокол, с цел определяне на дейности за
ревизия и ремонт на активната част;
2.3.5.Взимане на проба от хартиената изолация;
2.3.6.Почистване на всички намотки;
2.3.7.Подмяна на дефектирали изолационни елементи;
2.3.8.Ревизия и проверка на отводи на намотка регулационна;
2.3.9.Изработка и подмяна на всички уплътнители;
2.3.10.Проверка и коригиране на заваръчни шевове;
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2.3.11. Подготовка за монтаж на новите охладители;
2.3.12. Подмяна на маслото на стъпалния регулатор и обработка на маслото на
трансформатора;
2.3.13.Преработка на капак за монтаж на клапан за свърхналягане.
2.3.14.Подямяна с нова клемна кутия за защитна и сигнална апаратура;
2.3.15.Външно и вътрешно почистване на казана;
2.3.16.Ревизия или подмяна и монтаж на: струйно реле, бухолцово реле,
магнитни маслонивопоказатели и термометри;
2.3.17.Почистване на казана, разширител;
2.3.18.Нанасяне на ново антикорозионно покритие;
2.3.19.Подмяна на охладителите с нови от нов тип, съгласно изготвения проект;
2.3.20.Подмяна на джобове за сонди на термометри;
2.3.21.Подмяна на окабеляване на уреди за защита и контрол;
2.3.22.Ревизия или подмяна на всички кранове, които да бъдат
еквивалент;

„Бътерфлай“

или

2.3.23.Извършване на ревизия и ремонт на регулатор стъпален в заводски условия;
2.3.24.Куплиране на система моторно задвижване и регулатор стъпален. Монтаж
и функционални проби;
2.3.25.Пребандажиране на всички отводи;
2.3.226.Изсушаване на активната част във вакуум сушилня;
2.3.27..Притягане на намотки след изсушаване на активната част;
2.3.28.Регенерация и пасивиране на трансформаторно масло с цел подобряване
на изолационните характеристики - сушене, дегазация, филтрация, регенерация и
пасивиране;
2.3.29.Пълни електрически измервания на трансформатора съгласно IEC 60076 или
еквивалент;
2.3.30.Транспорт от ремонтната база на Изпълнителя до КС Полски Сеновец;
2.3.31.Монтаж на трансформатора до експлоатационно състояние;
2.3.32.Електрически, химически измервания, функционални проби (изпитания) и въвеждане
в експлоатация.

Демонтажните и монтажните работи трябва да бъдат извършени при
изключено напрежение, като подмяната, ще се осъществи поетапно за Іви и ІІ-ри трансформатор.
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3. Съществуващо положение.
Компресорна станция /КС/ “Полски сеновец ” се захранва от два независими
електропровода /ЕП/ 110кV. ЕП “Бутан '' и ЕП “Климентово”.
Схемата на ОРУ 110 кV е H (Приложение № 2), изпълнена с 5 броя маломаслени
прекъсвачи, два входни, два към трансформаторите и един секционен със съответните им
разединители.
В КС (ОРУ 110kV) са монтирани два броя трансформатори тип З-Р 73 /10000/110 /6,3kV, в
експлоатация от 1978г. По време на експлоатацията на трансформаторите по
охладителната им система не е извършван ремонт.
Данните на двата броя /2 бр./ трансформатори с по девет радиатора са следните:
- Производство - ЕЛПРОМ СТЗ „Васил Коларов” София;
- ТИП на тр-ра – 3-Р 73 /10 000KVA/110 , №87410 /74г. и №87411/74г., БДС 3067-67;
- Ном.мощност - 10 000 kVA;
- Фази 3, 50Hz;
- Ток на празен ход – 0,64%;
- Монтаж – открит;
- Система на охлаждане – ONAN;
- Извaждаема част - 19 500 кг.
- Масло - 19 500 кг.;
- Общо тегло - 49 000 кг.;
- 3-Р 73/10000/110+/-12х1,25%/6,3kV;
- Свързване - Y/Δ по група Yd5;
- Янсеновият регулатор е с 27 степени.
На охладителната система на двата броя силови трансформатори е извършена диагностика,
като към настоящият документ са приложени технически отчети и протоколи от
изпитанията от извършената оценка (Приложение № 1).
С цел определяне неободимия брой работи за ремонт, Възложителят ще предостави
възможност на всички заинтересовани лица за предварителен оглед на трансформаторите,
в рамките на официално обявения срок за подаване на оферти за участие в обществената
поръчката. Огледът ще се проведе в КС „Полски Сеновец”, с. Полски Сеновец, общ. Полски
Тръмбеш.

Огледът няма задължителен характер за участниците.

4. Изисквания към Изпълнителя относно документите, които следва да представи
на Възложителя след извършване на поръчката:
4.1. Протоколи от ел.измерванията преди и след ремонта на трансформатора.
4.2. Сертификат и протокол за подменено масло в маслен съд на мощностен
превключвател.
4.3. Протоколи от маслото в казана след извършване на ремонта /след сушене и
пречистване/, а именно за:
- Пробивно напрежение;
- Съдържание на вода;
- Коефициент на диелектрични загуби tgδ;
- Специфично обемно съпротивление при 900 С;
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-

Съдържание на механични примеси;
Киселинно число;
Съдържание на антиокислителна присадка.
Съдържание на разтворените в маслото газове.

4.4. Декларация за съответствие на оборудването, съгласно Закона за Техническите
изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на машините.
4.5. Цялата документация, трябва да бъде представена на български език.
5. Изисквания към участниците в обществената поръчка и към качеството на
услугите
5.1. Материалите, резервните части и консумативите, които ще се използват за ремонта, да
са нови, неупотребявани да са с доказано качество и да са напълно технически и
функционално съвместими с тези подлежащи на подмяна.
5.2. Участниците трябва да разполагат с:
5.2.1. Ремонтна база с необходимите технологични условия, специализирани
инструменти, лаборатории, апаратура и др. за ремонт на трансформаторите.
5.2.2. Участникът следва да разполага най-малко със следните специалисти с
квалификационна група съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа
в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по
електрически мрежи или еквивалентна правоспособност за съответната държава,
в която се намира ремонтната база, посочена от участника (в случай че същата е
извън Република България):
- 2 (двама) специалисти с придобита III (трета) квалификационна група за
безопасност при работа в електрически уредби и мрежи или по-висока,
и
- 1 (един) специалист с придобита IV (четвърта) квалификационна група за
безопасност при работа в електрически уредби и мрежи или по-висока.
5.3. Качеството и обхвата на извършените дейности трябва да отговарят на всички
изисквания на Възложителя.
6. Цел на поръчката:
Подмяна на охладителната система на два броя силови трансформатори, съгласно обхвата
на предмета на поръчката и техническите изисквания посочени в т. 2 по-горе.
7. Гаранционният срок:
Гаранционният срок на всеки един ремонтиран трансформатор e не по-малък от 12
/дванадесет/ месеца от датата на въвеждането му в експлоатация, отразена в
гаранционната му карта.
8. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на дейностите по предварителни проучвания, изработване и
представяне на възложителя на проект - фаза работен по т. 2.1. и т. 2.2., е 30 дни от
датата на подписване на договора и получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
получено разрешение за достъп на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до КС “Полски
Сеновец” на „Булгартрансгаз” ЕАД от ДАНС.
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Възложителят съгласува изработения от изпълнителя проект - фаза работен в 15 дневен
срок от неговото представяне.
Срокът за изпълнение на дейностите по т. 2.3. е не повече от 60 дни, от датата на
демонтаж и подписване на предавателен протокол за първият трансформатор.
Срокът за приемане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателен протокол на първия трансформатор,
подлежащ на ремонт, е до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият трансформатор следва
да бъде приет от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателен протокол след подписване на приемопредавателния протокол по т. 5.1. от проекта на договор за първия трансформатор.
9. Място на изпълнение на дейностите по ремонт и изпитания:
Ремонтна база на Изпълнителя
10. Място на приемане и предаване:
КС Полски Сеновец, с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш и ремонтната база на
Изпълнителя.

Приложения:

Приложение № 1 – Технически отчети за извършена диагностика на охладителна система
на двата силови трансформатори, собственост на «Булгартрансгаз»
ЕАД.
Приложение № 2 – Еднолинейна схема на ОРУ 110 кV на КС Полски Сеновец.
Приложение № 3 – Протоколи от диагностика на трансформаторното масло

Изготвил:
Радостина Динева
Ръководител сектор „Енергиен“
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ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
За извършена диагностика на силов
трансформатор
тип 3-P 10000/110/6,3 със сериен №87410
произведен 1974г.,
собственост на Булгартранзгаз ЕАД

В изпълнение на поръчка на Булгартранзгаз ЕАД, ЦЕРБ Трафо извърши
диагностика на силов трансформатор тип 3-P 10000/110/6,3 със сериен № 87410,
произведен 1974 г. Целта на диагностиката е да се установи текущото състояние на
активната част, казана, прилежащата окомплектовка на трансформатора и системата
регулатор стъпален – моторно задвижване. Както и да се определи обема на
необходимите ремонтни дейности.
Обща част

I.

1. Диагностичната дейност по отношение на проведените електрически изпитания
от високоволтова лаборатория се състои от:


Измерване на коефициента на трансформация съгласно;



Измерване на активното съпротивление на намотките;



Измерване на загуби и напрежение на късо съединение с понижено
напрежение;



Измерване на загуби ток на празен ход с понижено напрежение;



Измерване на изолационно съпротивление на главната изолация;



Измерване на тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и капацитет;



Измерване на влагосъдържанието в хартиено-маслена изолация по метод RVM;

2. Диагностичната дейност по отношение на проведените изпитания на
трансформаторното масло от химическа лаборатория се състои от:


Изолационни течности. Определяне на пробивно напрежение при промишлена
честота;



Изолационни течности. Определяне на съдържанието на вода;



Газхроматографски анализ на разтворените газове;



Съдържание на корозивна сяра;



Определяне на киселинното число;



Съдържание на фуранови съединения в трансформаторното масло.

Поръчка

Teхнически отчет за проведена диагностика

лист 2
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3. Диагностичната дейност по отношение на проведените изпитания на системата
регулатор стъпален – моторно задвижване се състои от:


Демонтаж на защитен капак и дренаж на масло на мощностен превключвател
на регулатор стъпален тип РС 3;



Инспекция и контролни измервания на мощностен превключвател на регулатор
стъпален тип РС 3;



Инспекция и контролни измервания на моторно задвижване ип МЗ 4.4.

4. Диагностичната дейност по отношение на оценка на текущо състояние на
казан, капак, разширител, прилежаща защитна и сигнална апаратура и
охладителна система се състои от:


Извършен е визуален оглед на трансформатора и прилежащата окомлектовка;



Съставен е дефектовъчен протокол на база извършената визуална инспекция;



Oценка на състоянието на охладителната система.

5. Диагностичната дейност по отношение на оценка на текущо състояние на
трансформатора и анализ на получените резултати:


Изготвен е анализ за оценка на живота на трансформатора;



Изготвен е анализ на остатъчния живот на маслено-хартиената изолация на
трансформатора;
Анализ на състоянието на намотките и магнитопровода

II.

От

направените

диагностични

електрически

измервания

(протокол

№008/31.01.2020) и анализ на трансформаторното масло (протокол №200302020В02)
се констатират следните проблеми:


Нисък коефициент на абсорбция;



Висока влажност в масленохартиената изолация. Отчетената стойност е 2,6%,
което над допустимите норми. Влагата влошава изолационните характеристики
на материалите и ускорява тяхното износване;
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От проведените електрически измервания не са установени проблеми с
магнитопровода;



Отчетени са завишени стойности преходното съпротивление на подвижния и
неподвижния контакт на регулатор стъпален по време на изпитване на
активното съпротивление на фаза „А“;



Корозивна сяра – отчетено е съдържание на корозивни съединения в
трансформаторното масло;



Киселинно число – отчетено е завишаване на стойността, следствие от
износването на твърдата изолация в трансформатора;
Анализ на състоянието на системата регулатор стъпален - моторно

III.

задвижване:
От направените диагностични функционални и електрически измервания
(технически отчет №001/27.01.2020) се констатират следните проблеми:


Преходни съпротивления на мощностен превключвател – констатирани са
значителни отклонения на преходните съпротивления на мощностния
превключвател;



При инспекцията на МЗ тип МЗ 4.4 не са установени неизправности в работата
на моторното задвижване;
Анализ на състоянието на казан, разширител, маслопроводи, охладителна

IV.

система, защитна и сигнална апаратура:
От направенита визуална диагностика

(„Дефектовъчен протокол“) се

констатират следните проблеми:


Охладителна система – констатирано е износване на охладителите на
трансформатора. Констатирани са множество течове, корозирали участъци и
деформации;



Маслонивопоказатели – констатирани са липсващи маслонивопоказатели;



Корозия – констатирани са корозирали участъци, както и участъци с нарушено
антикорозионно покритие;
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Течове на трансформаторно масло – контатирани са течове и омасляване от
уплътнителни съединения и заваръчни шевове;
Заключение за състоянието на трансформатора

V.

От проведената диагностика и получените резултати се за състоянието на
трансформатора се заключава следното:


Трансформаторът е негоден за експлоатация без ремонт в заводски условия;



Трансформаторът е с високо общо влагосъдържание в твърдата изолация;



Установен е електрически проблем с контактната система на регулатор
стъпален;



Необходима е ревизия и ремонт на регулатор стъпален в заводски условия;



Наличие на течове от уплътнителни съединения, заваръчни съединения на
радиатори. Радиаторите, течащи от заваръчни съединения, не подлежат на
ревизия. Нарушено антикорозионно покритие на казан, радиатори, капак,
разширител и прилежащи маслопроводи. Липсващи уреди за защита и контрол;

VI.

Препоръчителен обем ремонти дейности в заводски условия

1. Разкоплектоване на трансформатора, транспорт и подготовка за отваряне;
2. Източване на трансформатора;
3. Отваряне на трансформатора и оглед на активната част;
4. Съставяне на дефектовъчен протокол, с цел определяне на дейности за ревизия
и ремонт на активната част;
5. Взимане на проба от хартиената изолация;
6. Почистване на всички намотки с миещо масло;
7. Подмяна на дефектирали изолационни елементи;
8. Ревизия и проверка на отводи на намотка регулационна;
9. Изработка и подмяна на всички уплътнители;
10. Проверка и коригиране на заваръчни шевове;
11. Преустройства на камбаната за монтаж на нови охладители;
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12. Преработка на разширителния съд за отделяне на обемите на маслото за
регулатор стъпален и трансформатора;
13. Преработка на капак за монтаж на клапан за свърхналягане;
14. Изработка на нова клемна кутия за защитна и сигнална апаратура;
15. Външно и вътрешно почистване на казана;
16. Ревизия или подмяна и монтаж на: струйно реле, бухолцово реле, магнитни
маслонивопоказатели и термометри;
17. Пясъкоструене на казан, разширител;
18. Нанасяне на ново антикорозионно покритие;
19. Подмяна на охладителите с нови от нов тип;
20. Подмяна на джобове за сонди на термометри;
21. Подмяна на окабеляване на уреди за защита и контрол;
22. Ревизия или подмяна на всички кранове;;
23. Извършване на ревизия на регулатор стъпален, при необходимост ремонт;
24. Куплиране на система моторно задвижване и регулатор стъпален. Монтаж и
функционални проби;
25. Пребандажиране на всички отводи;
26. Изсушаване на активната част във вакуум сушилня;
27. Притягане на намотки след изсушаване на активната част;
28. Регенерация и пасивиране на трансформаторно масло с цел подобряване на
изолационните характеристики - сушене, дегазация, филтрация, регенерация и
пасивиране;
29. Пълни електрически измервания на трансформатора съгласно IEC 60076;
30. Транспорт от ремонтната база до работната площадка;
31. Монтаж на трансформатора до експлоатационно състояние;
32. Електрически, химически измервания и функционални проби.

Поръчка

Teхнически отчет за проведена диагностика

лист 6

21495

Трансформатор тип 3-P 73 10000/110/6,3 със сериен №87410

всичкo
листа 6

ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ
За извършена диагностика на силов
трансформатор
тип 3-P 10000/110/6,3 със сериен №87411
произведен 1974г.,
собственост на Булгартранзгаз ЕАД

В изпълнение на поръчка на Булгартранзгаз ЕАД, ЦЕРБ Трафо - София,
България извърши диагностика на силов трансформатор тип 3-P 10000/110/6,3 със
сериен №87411 произведен 1974г. Целта на диагностиката е да се установи текущото
състояние на активната част, казана, прилежащата окомплектовка на трансформатора и
системата моторно задвижване и стъпален регуалтор. Както и да се определи обема на
необходимите ремонтни дейности.
Обща част

I.

1. Диагностичната дейност по отношение на проведените електрически изпитания
от високо-волтова лаборатория се състои от:


Измерване на коефициента на трансформация съгласно;



Измерване на активното съпротивление на намотките;



Измерване на загуби и напрежение на късо съединение с понижено
напрежение;



Измерване на загуби иток на празен ход с понижено напрежение;



Измерване на изолационно съпротивление на главната изолация;



Измерване на тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и капацитет;



Измерване на влагосъдържанието в хартиено-маслена изолация по метод
RVM.

2. Диагностичната дейност по отношение на проведените изпитания на
трансформаторното масло от химическа лаборатория се състои от:


Изолационни

течности.

Определяне

на

пробивно

напрежение

при

промишлена честота;


Изолационни течности. Определяне на съдържанието на вода;



Газхроматографски анализ на разтворените газове;



Съдържание на корозивна сяра;



Определяне на киселинното число;



Съдържание на фуранови съединения в трансформаторното масло.

3. Диагностичната дейност по отношение на проведените изпитания на системата
моторно задвижване и стъпален регулатор се състои от:
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Демонтаж на защитен капак и дренаж на масло Мощностен Превключвател
на СР тип РС 3;



Инспекция и контролни измервания Мощностен Превключвател на СР

тип РС 3;


Инспекция и контролни измервания МЗ 4.4.

4. Диагностичната дейност по отношение на оценка на текущо състояние на
казан, капак, разширител, прилежаща защитна и сигнална апаратура и
охладителна система се състои от:


Извършен е визуален оглед на трансформатора и прилежащата окомлектовка;



Съставен е дефектовъчен протокол на база извършената визуална инспекция;



Oценка на състоянието на охладителната система.

5. Диагностичната дейност по отношение на оценка на текущо състояние на
трансформатора и анализ на получените резултати:


Изготвен е анализ за оценка на живота на трансформатора;



Изготвен е анализ на остатъчния живот на твърдата изолация на
трансформатора;
Анализ на състоянието на намотките и магнитопровода

II.

От

направените

диагностични

електрически

измервания

(протокол

№009/31.01.2020) и анализ на трансформаторното масло (протокол №190302020В02)
се констатират следните проблеми:


Нисък коефициент на абсорбция;



Висока влажност в маслено-хартиената изолация. Отчетената стойност е 2,3%,
което над допустимите норми. Влагата влошава изолационните характеристики
на материалите и ускорява тяхното износване;



От проведените електрически измервания не са установени проблеми с
магнитопровода;



Отчетени са завишени стойности на активното съпротивление на фаза „А“;



Локални прегрявания – разтворените газове в трансформаторното масло дават
информация за формиране на топли точки с ниска температура (150÷250оС);



Киселинно число – отчетено е завишаване на стойността, следствие от
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износването на твърдата изолация в трансформатора;
Анализ на състоянието на системата моторно задвижване (МЗ) и стъпален

III.

регулатор (СР):
От направените диагностични функционални и електрически измервания
(технически отчет №002/03.02.2020) се констатират следните проблеми:


Преходни съпротивления на мощностен превключвател – констатирани са
значителни отклонения на преходните съпротивления на мощностния
превключвател;



Последователност на действие на контактните системи – отчетени са
флуктуации във времената за превключване на спомагателните контактни
системи;



При инспекцията на МЗ тип МЗ 4.4 не са установени неизправности в работата
на моторното задвижване;

IV.

Анализ на състоянието на казан, разширител, маслопроводи, охладителна
система, защитна и сигнална апаратура:
От направенита визуална диагностика

(„Дефектовъчен протокол“) се

констатират следните проблеми:


Охладителна система – констатирано е износване на охладителите на
трансформатора. Констатирани са множество течове, корозирали участъци
и деформации;



Маслонивопоказатели – констатирани са липсващи маслонивопоказатели;



Корозия – констатирани са корозирали участъци, както и участъци с
нарушено антикорозионно покритие;



Течове на трансформаторно масло – контатирани са течове и омасляване от
уплътнителни съединения и заваръчни шевове;

V.

Заключение за състоянието на трансформатора
От проведената диагностика и получените резултати се за състоянието на

трансформатора се заключава следното:
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Трансформаторът е негоден за експлоатация без ремонт в заводски
условия;
Трансформаторът е с високо общо влагосъдържание в твърдата
изолация;



Необходима е ревизия на стъпалния регулатор в заводски условия;



Наличие на течове от уплътнителни съединения, заваръчни съединения
на радиатори. Радиаторите, течащи от заваръчни съединения, не
подлежат на ревизия. Нарушено антикорозионно покритие на казан,
радиатори, капак, разширител и прилежащи маслопроводи. Липсващи
уреди за защита и контрол;

VI.

Препоръчителен обем ремонти дейности

1. Разкоплектоване на трансформатора, транспорт и подготовка за отваряне;
2. Източване на трансформатора;
3. Отваряне на трансформатора и оглед на активната част;
4. Съставяне на дефектовъчен протокол, с цел определяне на дейности за ревизия
и ремонт на активната част;
5. Взимане на проба от хартиената изолация;
6. Почистване на всички намотки с миещо;
7. Подмяна на дефектирали изолационни елементи;
8. Ревизия и проверка на отводи на намотка регулационна;
9. Изработка и подмяна на всички уплътнители;
10. Проверка и коригиране на заваръчни шевове;
11. Преустройства на камбаната за монтаж на нови охладители;
12. Преработка на разширителния съд за отделяне на обемите на маслото за СР и
трансформатора;
13. Преработка на капак за монтаж на клапан за свърхналягане;
14. Изработка на нова клемна кутия за защитна и сигнална апаратура;
15. Външно и вътрешно почистване на казана;
16. Ревизия, подмяна или монтаж на: струйно реле, бухолцово реле, магнитни
маслонивопоказатели и термометри;
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17. Пясъкоструене на казан, разширител;
18. Нанасяне на ново антикорозионно покритие;
19. Подмяна на охладителите с нови от нов тип;
20. Подмяна на джобове за сонди на термометри;
21. Подмяна на окабеляване на уреди за защита и контрол;
22. Ревизия или подмяна на всички кранове;;
23. Извършване на ревизия на стъпален регулатор, при необходимост ремонт;
24. Куплиране на система моторно задвижване и стъпален регулатор. Монтаж и
функционални проби;
25. Пребандажиране на всички отводи;
26. Изсушаване на активната част във вакуум сушилня;
27. Притягане на намотки след изсушаване на активната част;
28. Обработка на трансформаторно масло с цел подобряване на изолационните
характеристики - сушене, дегазация, регенерация и пасивиране;
29. Пълни електрически измервания на трансформатора съгласно IEC 60076;
30. Транспорт от ремонтната база до работната площадка;
31. Монтаж на трансформатора до експлоатационно състояние;
32. Електрически, химически измервания и функционални проби.
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Идентификация на подателя : “PO21495 – Полски Сеновец, SN:87410, 10MVA, 110/6.3kV,
В.Коларов, 1974, Type:3P-72/10000/110, Тегло на маслотоWoil=19500кг,
Точка на пробовземане: Основен казан (Долно ниво), Дата на
пробовземане: 23/01/2020 (11:43), Температура на маслото= 1oC”.
Транспорт
: Подател
Състояние
: Нормално
Количество/Съд
: Около 1.0L, в стъклена бутилка
Заявени тестове
: Съдържание на вода, Пробивно напрежение, Киселинно число, Тангенс
делта, Корозионна сяра,
2-Фуралалдехин и Газ хроматографски анализ
Дата на получаване на пробата: 24 януари 2020г.
Дата на анализа
: 27-29 януари 2020г.
Дата на резултата
: 30 януари 2020г.

Александър Пападопулос
Химик
ICLab Bg OOD

Независима Физикохимична Лаборатория – ICLab Bg Ltd
Адрес : ул.“Локомотив“№1, 1220 София, България e-mail : apapbg@iclabbg.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ Νο 200302020Β02

No

Мерна
единица
mg/kg
kV / 2.5 mm

ТЕСТ

1
2
3
4

Съдържание на вода
Пробивно напрежение
Киселинно число
Тангенс делта при 90oC

5 Корозионна сяра
ЗАБЕЛЕЖКА :

KF
BDV
A.N.
tan δ

МЕТОД

СТОЙНОСТ

ИНДЕКС

unit

ASTM D1533
IEC 60156
ASTM D974
IEC 60247

1
0
0
0

----

ASTM D1275-15

12
72,9  2,6
0,045
0,042160
Корозивна
(DT3b)

mg KOH / g

CS
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1. n.m. : не е измерено

3. > :по-голямо от / < : по-малко от

2. n.a.: не е приложимо

4. mg/kg : ppm,m.

n.a

ТВЪРДА ИЗОЛАЦИЯ
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЕСТ
5-Хидроксиметил-2-фуралалдехин

Фурфурилов алкохол
2–Фуралалдехин
2-Ацетилфуран
5-Метил-2-фуралдехин
Средна степен на полимеризация
Очаквано ниво на влажност на
7.
хартиената изолация
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. n.m.: не е измерено
2. n.a.: не е приложимо

Мерна
единица
5-HMF mg/kg
Fol
mg/kg
2-Fal
mg/kg
2-ACF
mg/kg
5-MEF
mg/kg
DPm
units
WCp

%

МЕТОД

СТОЙНОСТ ИНДЕКС

ASTM D5837
ASTM D5837
ICLab Метод
ASTM D5837
ASTM D5837
изчисление

n.m.
n.m.
0,18
n.m.
n.m.
n.m.

n.a
n.a
0
n.a
n.a
n.a

изчисление

n.m.

n.a

4. < : по-малко от
5. > : по-голямо от

3. mg/kg: ppm,m.
Тълкуване на индекса (стойност – риск): 0 = естествен – много нисък, 1 = типичен – нисък, 2 = под въпрос – умерен, 3 = извън
норма – висок.

Независима Физикохимична Лаборатория – ICLab Bg Ltd
Адрес : ул.“Локомотив“№1, 1220 София, България e-mail : apapbg@iclabbg.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ Νο 200302020Β02

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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ГАЗХРОМАТОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Мерна
ТЕСТ
МЕТОД
СТОЙНОСТ ИНДЕКС
единица
μL/L
Водород
H2
ASTM D3612
0
0
Кислород
O2
μL/L
ASTM D3612
6550
2
Азот
N2
μL/L
ASTM D3612
71827
n.a.
Въглероден оксид
CO
μL/L
ASTM D3612
21
0
Въглероден диоксид
CO2
μL/L
ASTM D3612
381
0
Метан
CH4
μL/L
ASTM D3612
0
0
Етилен
C2H4
μL/L
ASTM D3612
2
0
Ацетилен
C2H2
μL/L
ASTM D3612
0
0
Етан
C2H6
μL/L
ASTM D3612
0
0
Пропен
C3H6
μL/L
ASTM D3612
0
0
Пропан
C3H8
μL/L
ASTM D3612
0
0
Пропин
C3H4
μL/L
ASTM D3612
2
0
C2H2 / C2H4
R1
номер
n.a.
0,00
n.a.
номер
CH4 / H2
R2
n.a.
0,00
n.a.
номер
C2H6 / CH4
R3
n.a.
0,00
n.a.
номер
C2H4 / C2H6
R4
n.a.
>200
n.a.
номер
CO2 / CO
R5
n.a.
18,37
n.a.
номер
C2H2 / C2H6
R6
n.a.
0,00
n.a.
номер
C2H4 / C3H6
R7
n.a.
>200
n.a.
Разтворими газове
DG
μL/L
ASTM D3612
78783
n.a.
Запалими газове
FG
μL/L
ASTM D3612
25
0
Код на коефициента 3
K3
n.a.
IEC 60599
0 1 2
n.a.
Код на коефициента 4
K4
n.a.
Roger’s
5 0 2 0
n.a.
ЗАБЕЛЕЖКА 1. > : по-голям от
2. μL/L : ppm,v.

3. n.a. : не е приложимо
4. 0 : под границата на откриване

Тълкуване на индекса (стойност – риск): 0 = естествен – много нисък, 1 = типичен – нисък, 2 = под въпрос – умерен, 3 = извън
норма – висок.

От името на
ICLab Bg OOD
Александър Пападопулос
Химик

Независима Физикохимична лаборатория – ICLab Bg Ltd
Адрес : ул.“Локомотив“№1, 1220 София, България e-mail : apapbg@iclabbg.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ Νο 190302020Β02
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Клиент
Регистрация/Име: ЦЕРБ ТРАФО ЕООД
Адрес: ул.“ Локомотив“ №1
Пощенски код: 1220 София, България
Телефон: +359 2 8105454.
Факс: +359 2 8327029.
На вниманието на: г-н Веселин Мавродиев (veselin.mavrodiev@cerb.bg).
ДАННИ ЗА ПРОБАТА

Код на документа
: B02S21.26.20.7
Сериен номер на документа : Β02-005/2020
Кодов номер на пробата
: 024B02T62000006.
Клиент
: ЦЕРБ ТРАФО ЕООД
Поръчител
: г-н Веселин Мавродиев
Данни за вземането на пробата: 6/24.01.2020.
Описание на пробата
: Трансформаторно масло
Идентификация на подателя : “PO21495 – Полски Сеновец, SN:87411, 10MVA, 110/6.3kV,
B.Коларов, 1974, Type:3P-72/10000/110, Тегло на маслоWoil=19500кг,
Точка на пробовземане: Основен казан (Долно ниво), Дата на
пробовземане: 23/01/2020 (12:46), Температура на маслото= 1oC”.
Транспорт
: Поръчител
Състояние
: Нормално
Количество/Съд
: Около 1.0L, в стъклена бутилка
Заявени тестове
: Съдържание на вода, Пробивно напрежение, Киселинно число, Тангенс
делта, Корозионна сяра,
2-Фуралалдехин и Газ хроматографски анализ
Дата на получаване на пробата: 24 януари 2020г.
Дата на анализа
: 27-29 януари 2020г.
Дата на резултата
: 30 януари 2020г.

Александър Пападопулос
Химик
ICLab Bg OOD

Независима Физикохимична лаборатория – ICLab Bg Ltd
Адрес : ул.“Локомотив“№1, 1220 София, България e-mail : apapbg@iclabbg.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ Νο 190302020Β02

No

Мерна
единица
mg/kg
kV / 2.5 mm

ТЕСТ

1
2
3
4

Съдържание на вода
Пробивно напрежение
Киселинно число
Тангенс делта при 90oC

5 Корозионна сяра
ЗАБЕЛЕЖКА :

KF
BDV
A.N.
tan δ

МЕТОД

СТОЙНОСТ

ИНДЕКС

unit

ASTM D1533
IEC 60156
ASTM D974
IEC 60247

1
0
1
0

----

ASTM D1275-15

12
74,6  1,5
0,057
0,035253
Не корозивна
(MT2c)

mg KOH / g

CS
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1. n.m. : не е измерено

3. > :по-голямо от / < : по-малко от

2. n.a.: не е приложимо

4. mg/kg : ppm,m.

n.a

ТВЪРДА ИЗОЛАЦИЯ
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТЕСТ
5-Хидроксиметил-2-фуралалдехин

Фурфурилов алкохол
2–Фуралалдехин
2-Ацетилфуран
5-Метил-2-фуралдехин
Средна степен на полимеризация
Очаквано ниво на влажност на
7.
хартиената изолация
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. n.m.: не е измерено
2. n.a.: не е приложимо
3. mg/kg: ppm,m.

Мерна
единица
5-HMF mg/kg
Fol
mg/kg
2-Fal
mg/kg
2-ACF
mg/kg
5-MEF
mg/kg
DPm
units
WCp

%

МЕТОД

СТОЙНОСТ ИНДЕКС

ASTM D5837
ASTM D5837
ICLab Метод
ASTM D5837
ASTM D5837
изчисление

n.m.
n.m.
0,08
n.m.
n.m.
n.m.

n.a
n.a
0
n.a
n.a
n.a

изчисление

n.m.

n.a

4. < : по-малко от
5. > : по-голямо от

Тълкуване на индекса (стойност – риск): 0 = естествен – много нисък, 1 = типичен – нисък, 2 = под въпрос – умерен, 3 = извън
норма – висок.

Независима Физикохимична лаборатория – ICLab Bg Ltd
Адрес : ул.“Локомотив“№1, 1220 София, България e-mail : apapbg@iclabbg.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТ Νο 190302020Β02

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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ГАЗХРОМАТОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
Мерна
ТЕСТ
МЕТОД
СТОЙНОСТ ИНДЕКС
единица
μL/L
Водород
H2
ASTM D3612
30
1
Кислород
O2
μL/L
ASTM D3612
10396
3
Азот
N2
μL/L
ASTM D3612
65933
n.a.
Въглероден оксид
CO
μL/L
ASTM D3612
22
0
Въглероден диоксид
CO2
μL/L
ASTM D3612
444
0
Метан
CH4
μL/L
ASTM D3612
1
0
Етилен
C2H4
μL/L
ASTM D3612
5
0
Ацетилен
C2H2
μL/L
ASTM D3612
2
0
Етан
C2H6
μL/L
ASTM D3612
0
0
Пропен
C3H6
μL/L
ASTM D3612
2
0
Пропан
C3H8
μL/L
ASTM D3612
0
0
Пропин
C3H4
μL/L
ASTM D3612
13
0
C2H2 / C2H4
R1
номер
n.a.
0,37
n.a.
номер
CH4 / H2
R2
n.a.
0,02
n.a.
номер
C2H6 / CH4
R3
n.a.
0,00
n.a.
номер
C2H4 / C2H6
R4
n.a.
>500
n.a.
номер
CO2 / CO
R5
n.a.
20,33
n.a.
номер
C2H2 / C2H6
R6
n.a.
>200
n.a.
номер
C2H4 / C3H6
R7
n.a.
2,22
n.a.
Разтворими газове
DG
μL/L
ASTM D3612
76847
n.a.
Запалими газове
FG
μL/L
ASTM D3612
74
0
Код на коефициента 3
K3
n.a.
IEC 60599
1 1 2
n.a.
Код на коефициента 4
K4
n.a.
Roger’s
5 0 2 0
n.a.
ЗАБЕЛЕЖКА 1. > : по-голям от
2. μL/L : ppm,v.

3. n.a. : не е приложимо
4. 0 : под границата на откриване

Тълкуване на индекса (стойност – риск): 0 = естествен – много нисък, 1 = типичен – нисък, 2 = под въпрос – умерен, 3 = извън
норма – висок.

От името на
ICLab Bg OOD
Александър Пападопулос
Химик

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Наименование на поръчката: Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната
система, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя трансформатори в КС
„Полски Сеновец”
Реф. номер: 200-063
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка
на всяка оферта, при критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“
по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, показателите и относителната им тежест за определяне на
комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки
показател.
Комисията разглежда предложенията в офертата на участник и при пълно
съответствие с изискванията на възложителя извършва класиране по посочените
показатели и съответните им относителни тежести, съгласно комплексна оценка по
следната формула:

Q = C + F където:
Q - комплексна оценка;
C – оценка по качествен показател;
F - оценка по ценови показател.
Методика за формиране на качествената оценка:

C = (minTC1i /TC1i) * 20, където:
minТС1 е най-краткия от всички предложени срокове за изпълнение на дейностите по т.
2.3. от Техническата спецификация, считано от датата на демонтаж и подписване на
предавателен протокол за първият трансформатор, подлежащ на ремонт.;
ТС1i е предложеният срок за изпълнение на дейностите по т. 2.3. от Техническата
спецификация, считано от датата на демонтаж и подписване на предавателен протокол
за първият трансформатор, подлежащ на ремонт от съответния участник;
Методика за формиране на ценовата оценка:

F = (minF1/F1i) * 80 където:
minF1 е най-ниската от всички предложени цени;
F1i е предложената цена от съответния участник.
За целите на формирането на комплексната оценка резултатите от всички изчисления при
прилагане на методиката ще се закръгляват с точност до втория знак след десетичната
запетая.

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:
№
С

TC1

Тежест на
показателя

Показател
Качествен показател
Срок за изпълнение на дейностите по т. 2.3. от
Техническата спецификация, считано от датата на
демонтаж и подписване на предавателен протокол за
първият трансформатор, подлежащ на ремонт.

F

Ценови показател

F1

Цена

20 %

80 %
Общо:

100 %

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена за изпълнение на
поръчката. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показател TC1
„Срок за изпълнение на дейностите по т. 2.3. от Техническата спецификация, считано от
датата на демонтаж и подписване на предавателен протокол за първият трансформатор,
подлежащ на ремонт “ и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този
показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, когато икономически най-изгодната оферта не може да се определи
по гореописания ред.
Забележка:
На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП възложителят определя следната максимално
допустима стойност за показател ТС1 „ Срок за изпълнение на дейностите по т. 2.3. от
Техническата спецификация, считано от датата на демонтаж и подписване на
предавателен протокол за първият трансформатор, подлежащ на ремонт” от
методиката за определяне на комплексна оценка на офертите:
Срок за изпълнение на дейностите по т. 2.3. от Техническата спецификация, считано
от датата на демонтаж и подписване на предавателен протокол за първият
трансформатор, подлежащ на ремонт” – не повече от 60 календарни дни, от датата на
предаване на първия трансформатор за ремонт и подписване на предавателен
протокол.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока
оценка.

2

Проект
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги
№ …………………
Днес, ………………….……, в гр. София, между:
„Булгартрансгаз“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, ж.к.
“Люлин - 2”, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията с ЕИК 175203478 и идентификационен номер по ДДС
BG175203478, представлявано от Владимир Малинов в качеството на изпълнителен
директор, чрез пълномощника си Любомир Симеонов Кръстев - ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“, съгласно пълномощно с № БТГ 92-01-71 от
15.05.2019 г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, наричано за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
…………………………, със седалище и адрес на управление: гр. ……………, ул. „…………..“
№……, вписано в Търговския регистър на Агенцията по с ЕИК/код по Регистър
Булстат/регистрационен номер или друг идентификационен код ……………..,
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 ……….. 2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с наименование: „Демонтаж, ремонт чрез
подмяна на охладителната система, монтаж и въвеждане в експлоатация на
два броя трансформатори в КС „Полски Сеновец”, референтен номер: 200063,
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги за два броя
трансформатори в КС „Полски Сеновец“:

1.1.1. Предварителни проучвания;
1.1.2. Изработване на
проект - фаза работен, който ще се съгласува с
“Булгартрансгаз” ЕАД, в който:
- Да се определят броя на глидерите и техните размери;
- Да се определят броя на необходимите радиатори;
- Да се извършат топлинни изчисления, с които да се докаже, че с новите радиатори
няма да има влошаване на топлинните характеристики на трансформаторите;
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- Да се изготви технология за подмяна на радиаторите;
- Да се изготви технология за преуплътняване на трансформаторите;
- Да се изготви технология за възстановяване на антикорозионната защита на казана
и разширителния съд на трансформатора;

- Да се включат изисквания за безопасност на труда.
1.1.3. Технически изисквания и обем работи за изпълнение на поръчката:
1.1.3.1. Демонтаж на трансформатора и транспорт до ремонтната база на Изпълнителя
1.1.3.2. Източване на трансформатора;
1.1.3.3. Отваряне на трансформатора и оглед на активната част;
1.1.3.4. Съставяне на дефектовъчен протокол, с цел определяне на дейности
за ревизия и ремонт на активната част;
1.1.3.5. Взимане на проба от хартиената изолация;
1.1.3.6. Почистване на всички намотки;
1.1.3.7. Подмяна на дефектирали изолационни елементи;
1.1.3.8. Ревизия и проверка на отводи на намотка регулационна;
1.1.3.9. Изработка и подмяна на всички уплътнители;
1.1.3.10. Проверка и коригиране на заваръчни шевове;
1.1.3.11. Подготовка за монтаж на новите охладители;
1.1.3.12. Подмяна на маслото на стъпалния регулатор и обработка на
маслото на трансформатора;
1.1.3.13. Преработка на капак за монтаж на клапан за свърхналягане.
1.1.3.14. Подямяна с нова клемна кутия за защитна и сигнална апаратура;
1.3.15. Външно и вътрешно почистване на казана;
1.1.3.16. Ревизия или подмяна и монтаж на: струйно реле, бухолцово
реле, магнитни маслонивопоказатели и термометри;
1.1.3.17. Почистване на казана, разширител;
1.1.3.18. Нанасяне на ново антикорозионно покритие;
1.1.3.19. Подмяна на охладителите с нови от нов тип, съгласно изготвения проект;
1.1.3.20.Подмяна на джобове за сонди на термометри;
1.1.3.21. Подмяна на окабеляване на уреди за защита и контрол;
1.1.3.22. Ревизия или подмяна на всички кранове, който да бъдат „Бътерфлай“ или
еквивалент;
1.1.3.23. Извършване на ревизия и ремонт на регулатор стъпален в заводски условия;
1.1.3.24. Куплиране на система моторно задвижване и регулатор стъпален.
Монтаж и функционални проби;
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1.1.3.25. Пребандажиране на всички отводи;
1.1.3.26. Изсушаване на активната част във вакуум сушилня;
1.1.3.27. Притягане на намотки след изсушаване на активната част;
1.1.3.28. Регенерация и пасивиране на трансформаторно масло с цел
подобряване на изолационните характеристики - сушене, дегазация,
филтрация, регенерация и пасивиране;
1.1.3.29. Пълни електрически измервания на трансформатора съгласно IEC 60076 или
еквивалент;
1.1.3.30. Транспорт от ремонтната база на Изпълнителя до КС Полски Сеновец;
1.1.3.31. Монтаж на трансформатора до експлоатационно състояние;
1.1.3.32. Електрически, химически измервания, функционални проби (изпитания) и
въвеждане в експлоатация
, наричани за краткост „Услугите“.
1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и чрез лицата, посочени в Списък на
персонала, който ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения
№№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна
част от него.
1.3. В срок до 5 (пет) дни 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 5 (пет) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Договорът влиза в сила на …………..2020 г. и е със срок на действие до
изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от
1 (една) година и 6 (шест) месеца, считано от датата на сключването му.
2.2. Срокът за изпълнение на дейностите по предварителни проучвания и
изработване и представяне на възложителя на проект - фаза работен по т. 1.1.1. и т.
1.1.2., е 30 дни от датата на подписване на договора и получаване на уведомление от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получено разрешение за достъп на специалистите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до КС “Полски Сеновец” на „Булгартрансгаз” ЕАД от ДАНС.
Възложителят съгласува изработения от изпълнителя проект - фаза работен в 15дневен срок от неговото представяне.

2.2.1. Срокът за изпълнение на дейностите по т. 1.1.3 е до …………………………. дни (не
повече от 60 дни), считано от датата на подписване на приемо-предавателния
протокол по т. 5.3., по реда на т. 5.2. за първият трансформатор, подлежащ на ремонт.
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2.3. Мястото на изпълнение на Договора, във връзка с извършването на дейностите
по ремонта и изпитанията, е ремонтна база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т. 4 от
Приложение № 2.
2.4. Място за изпълнение на дейностите по демонтаж, монтаж и въвеждане в
експлоатация на трансформаторите при условие на доставката им DDP (Incoterms
2020) в КС „Полски Сеновец”, с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш.
ІІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

3.1. За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……………. (…………………………) лева без ДДС и
……………… (…………) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на
Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо
Приложение № 3.
3.2. В Цената по т. 3.1. са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение
на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката,
и за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.3. Цената, посочена в т. 3.1., е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и
не подлежи на промяна.
3.4. Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на
Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в
случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.
3.4.1. В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде
променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с
нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на
допълнително споразумение.
3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
(а) плащане в размер на 30 % (тридесет на сто) от стойността на услугите – в срок до
15 (петнадесет) дни, считано от подписване на приемо-предавателен протокол по т.
5.1., удостоверяващ приемане изпълнението на услугите за първия трансформатор и
представянето на оригинална фактура за дължимата сума.
(б) окончателно плащане в размер до остатъка от Цената – в срок до 15 (петнадесет)
дни, считано от окончателното приемане на изпълнението по Договора и представяне
на оригинална фактура за дължимата сума.
3.6. Всяко плащане по този Договор, се извършва въз основа на следните документи:
3.6.1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите, подписан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел
VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора; и
3.6.2. фактура за дължимата сума от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 15
(петнадесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията по т. 3.6.
3.8. Всички плащания по този Договор се извършват в лева/евро чрез банков превод
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: […………………………….]
BIC: […………………………….]
IBAN: […………………………….].
3.9. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички
последващи промени по т. 3.8. в срок от 3 (три) дни, считано от момента на
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промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се,
че плащанията са надлежно извършени.

3.10. (Ако е приложимо) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от
подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на
останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за
изпълнението на съответната част от Услугите за съответната дейност, заедно с
искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
3.10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от
получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва
плащанията или част от тях като недължими.
3.10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15
дни
от
подписването
на
приемо-предавателен
протокол.
(петнадесет)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за
плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за
отказа.
3.11. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е местно лице за Р. България.
3.11.1. 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:
3.11.1.1. 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).
3.11.1.2. 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.
3.11.2. В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доходи от източник
в Р. България с общ размер до 500 000 лева годишно документите по т. 3.11. се
представят
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в този случай, съгласно чл. 142, ал. 1 от Данъчно-осигурителен
процесуален кодекс не се подава искане по чл. 137, ал. 1 от Данъчно-осигурителен
процесуален кодекс пред Национална агенция за приходите.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или
от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от
Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.2.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на раздел ІІІ
от договора;
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4.2.2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за
изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими
документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на
Договора;
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
4.3.1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
4.3.2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в
хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като
може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4.3.3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.3.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в т. 8.4. от Договора;
4.3.5. в случай на отказ от ДАНС за достъп до стратегически обекти за конкретен
специалист/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото по т. 2.4., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3дневен срок от датата, на която е уведомен писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отказа, да
предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение специалист/и с еквивалентна
правоспособност, като представи и необходимите доказателства за това. След
получаване на писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 7дневен срок да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на служителите (трите имена,
ЕГН/личен номер на чужденеца, рождена дата и адрес на лицето) и да приложи
актуални копия на следните документи: свидетелство за съдимост, удостоверителен
документ за липса на психични заболявания, документ за липса на водени срещу
лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер и
попълнен Въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически зони на
стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност за
всяко от лицата за получаване на разрешение за достъп на лицата. Списъкът ще бъде
предоставен на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС).
4.3.6. при отказ за предоставяне на достъп от Държавна агенция национална
сигурност (ДАНС), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.
4.3.7. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на
Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.3.8. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на български език документите по т. 4 от
Приложение № 1.
4.3.9. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено по реда на т. 8.11., за деня и часа на
стартиране дейностите по демонтаж и монтаж и за двата трансформатора в мястото
по т. 2.4. най-малко 1 (един) работен ден преди конкретната дата.
4.3.10. вложените материали, резервни части и консумативи, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
осигурява за извършване на ремонтните дейности на трансформаторите да бъдат
нови и неупотребявани и съвместими – технически и функционално, с тези
подлежащи на подмяна, съгласно техническите изисквания, посочени в Приложение
№1 и Приложение №2 към настоящия договор;
4.3.11. 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);
4.3.12. 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 10 (десет) дни от сключването на
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в
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офертата подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора
или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП. (ако е приложимо).
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.4.1. да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;
4.4.2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч.
да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора,
или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на
Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
4.4.3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него материали или съответна част от тях;
4.4.4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от
материалите, в съответствие с уговореното в т. 6.2. от Договора;
4.4.5. да не приеме някои от материалите, в съответствие с уговореното в т. 5.5. от
Договора;
4.4.6. да допуска специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само след получаване на достъп от
ДАНС до КС „Полски Сеновец” на „Булгартрансгаз” ЕАД.
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
4.5.1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по
реда и при условията на този Договор;
4.5.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията,
предвидени в този Договор;
4.5.3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията,
необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4.5.4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с
уговореното в т. 8.4. от Договора;
4.5.5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението
на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
4.5.6. да инструктира упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилата
на техническата и противопожарна безопасност при изпълнение на дейностите на
площадката на КС „Полски Сеновец”.
Специални права и задължения на Страните
4.6. При настъпване на лоши метеорологични условия или други непредвидени
обстоятелства, независещи от волята на страните, следствие на които е невъзможно
изпълнението на някоя от дейностите по предмета на договора, представители на
страните по договора към момента на настъпване на събитието съставят и подписват
Констативен протокол за наличие на неблагоприятни метеорологични условия или
непредвидени обстоятелства.

4.7. В Констативния протокол по т. 4.6. подробно се описва причината, поради която
е невъзможно изпълнението на дейностите по договора и началната дата на
настъпването
й.
След
приключване
на
лошите
метеорологични
условия/преодоляване на непредвидените обстоятелства, представители на страните
са длъжни да подпишат нов Констативен протокол, с който се установява
приключването им и в който са посочени броя дни, в които не е било възможно да се
извършват дейности и работи по предмета на договора с приложени доказателства. В
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този случай срокът по т.2.2.1. се удължава с толкова дни, колкото са посочените в
констативния протокол.

4.8. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да отправи покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
съставяне и подписване на протоколите по т. 4.6. и 4.7.
4.9. При подписване на договора страните да сключат споразумение, съгласно чл. 18
от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) за осигуряване
безопасни и здравословни условия на труд (Приложение № 5 към настоящия
договор), с което страните взаимно да се информират за рисковете при изпълнение
на дейностите по договора.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
5.1. Предаването на изпълнението на Услугите 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“. Приемо-предавателен протокол се подписва за
изпълнение на дейностите по предварителни проучвания и изработване и
представяне на възложителя на проект - фаза работен по т. 1.1.1. и т. 1.1.2., след
съгласуване изработения от изпълнителя проект - фаза работен от възложителя, и
за дейностите по т. 1.1.3. за всеки един от трансформаторите, след въвеждането му
в експлоатация и след представяне на български език на документите по т. 4 от
Приложение № 1.
5.2. Срокът за приемане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателен протокол на първия
трансформатор, подлежащ на ремонт, е до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на
получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият
трансформатор следва да бъде приет от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателен протокол
след подписване на приемо-предавателния протокол по т. 5.1. за първия
трансформатор.
5.3. Предаването на всеки един от трансформаторите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се извършва преди неговото демонтиране от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в мястото
по т. 2.4., което се удостоверява с предавателен протокол, съставен и подписан от
представители на двете страни по договора.
5.4. Рискът от случайно погиване и повреждане на всеки един от трансформаторите
се прехвърля върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от момента на предаването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
с протокола по т. 5.3. до момента на приемането му при условията на т.5.1.
5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
5.5.1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
5.5.2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или
бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на
изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5.5.3. да откаже да приеме изпълнението 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.
5.6. Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от
Страните (удостоверяващ въвеждането в експлоатация на втория трансформатор и
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представяне на документите по т. 4 от Приложение № 1). 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 раздел VІ от Договора.

5.7. Гаранционна отговорност
5.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации за скрити недостатъци и/или
качество на извършения ремонт на трансформаторите, несъотвестващ на уговореното
в договора.
5.7.2. Рекламациите по т. 5.7.1. могат да се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките
на гаранционния срок по т. 5.7.6. и до 1 /един/ месец след неговото изтичане, в
случай че дефектите са настъпили в рамките на гаранционния срок.
5.7.3. Рекламациите за скрити недостатъци и/или качество, установени след
подписването на на приемо-предавателен протокол по т. 5.1., следва да бъдат
придружени с констативен протокол, подписан от специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
установяващ несъответствието на извършената услуга с договореното. Рекламацията
трябва да съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора и предмета на
рекламацията.
5.7.4. При рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок не повече от 3 /три/
работни дни от датата на получаване на рекламацията, придружена с констативния
протокол по т. 5.7.3., да изпрати свой представител за запознаване на място с
претенциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.7.5. При рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок не повече от 30 /тридесет/
дни от датата на получаване на рекламацията на свой риск и за своя сметка да
предприеме необходимите действия за отстраняване на дефекта и въвеждане на
дефектиралия трансформатор в експлоатация, придружен с цялата техническа
документация и изпитателни протоколи при условията на т. 5.1.
5.7.6. Гаранционният срок на всеки един ремонтиран трансформатор e ................ (не
по-малко от 12 /дванадесет/ месеца) от датата на въвеждането му в експлоатация,
отразена в гаранционната му карта.
5.7.7. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на повторно дефектиралия
и доставения повторно ремонтиран трансформатор от и до мястото по т. 2.4., са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.7.8. Гаранционният срок на трансформаторите не тече през времето, когато същите
са били извън експлоатация във връзка с гаранционно събитие.
VІ. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. 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 на съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет
на сто) от Стойността на Договора.
6.2. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително
възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е
некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.
6.3. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на
Договора.
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6.4. 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.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

7.1. Този Договор се прекратява:
7.1.1. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
7.1.2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10
(десет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
7.1.3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното
лице е установено;
7.1.4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
7.2. Договорът може да бъде прекратен
7.2.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
7.2.2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с
последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез
отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и
определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска,
когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на
изправната Страна.
7.3.1. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
7.3.1.1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30
(тридесет) дни, считано от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмено
уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получено разрешение за достъп на специалистите
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до КС “Вълчи дол” на „Булгартрансгаз” ЕАД ;
7.3.1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 45
(четиридесет и пет) дни;
7.3.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата
спецификация и Техническото предложение.
7.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се
изпълни непременно в уговореното време.
7.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.
7.5. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
7.5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално
дължимите плащания; и
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7.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали, изготвени от него в изпълнение
на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета
на Договора.
7.6. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване

8.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
8.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
8.2.1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
8.2.2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на
Договора.
Спазване на приложими норми

8.3. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (ако
е приложимо) са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове,
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в
частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
Конфиденциалност

8.4. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да
не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна
при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства,
свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на
Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен
характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и
предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален
опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.4.1. С изключение на случаите, посочени в т. 8.4.2. на тази клауза,
Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително
писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано
безпричинно.
8.4.2. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на
Конфиденциална информация, когато:
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8.4.1.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на
този Договор от която и да е от Страните;
8.4.1.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е
от Страните; или
8.4.1.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 8.4.1.2. или 8.4.1.3. Страната, която следва да предостави
информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.
8.4.3. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
8.4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че при обработката на лични данни, предоставени
по силата на настоящият договор спазва разпоредбите на Регламент 2016/679, както
и дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изрични заповеди и инструкции за целите и начина на
обработка.
8.4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без изричното съгласие на субектите на лични
данни да не продава или разпространява данните по начин, излизащ извън обхвата
на целите на този договор и неговото надлежно изпълнение, както и да предприема
мерките, гарантиращи превенция на злоупотреби с предоставените му лични данни.
8.4.6. В случай на неправомерен достъп и/или разпространение на личните данни,
обработвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
незабавно, но в срок не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаването на горните
обстоятелства, както и да предприеме всички възможни действия за ограничаване на
последствията от пробива в сигурността.
8.4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава освен при изпълнението на задълженията по
този договор, да не използва по никакъв начин в своя полза или в полза на трето
лице, нито да разкрива на трето лице предоставените лични данни, като третира
същите като поверителна информация, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да
вземе всички необходими мерки за защита поверителността на тази информация, по
време на действието на този договор.
8.4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че е осигурил подходящи технически и
организационни мерки за защита на личните данни срещу тяхното случайно или
неправомерно унищожаване или случайно заличаване, изменение, неразрешено
разпространяване или достъп, както и че съответните мерки осигуряват нивото на
защита, съответстващо на риска при обработката, както и на естеството на
подлежащите на защита лични данни.
Публични изявления
8.5. 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

8.6. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право
и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че
трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
8.6.1. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на
този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
8.6.1.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
8.6.1.2. 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
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице,
чиито права са нарушени.
8.6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени
авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В
случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи
пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с
изпълнението по Договора.
8.6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на
авторски права на трети лица.
Прехвърляне на права и задължения

8.7. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания
по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или
залагани съгласно приложимото право.
Изменения

8.8. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с
изискванията и ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила

8.9. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
8.9.1. 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.
8.9.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както
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и да уведоми писмено другата Страна в срок до 14 (четиринадесет) дни от настъпване
на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на
непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и
невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
8.9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.
8.9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
8.9.4.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
8.9.4.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима
сила; или
8.9.4.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
8.9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи

8.10. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива
уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на
нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки
между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на
друга клауза или на Договора като цяло.
Уведомления

8.11. 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.
8.11.1. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….

8.11.2. За дата на уведомлението се счита:
8.11.2.1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
8.11.2.2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по
пощата;
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8.11.2.3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при
изпращане по куриер;
8.11.2.4. датата на приемането – при изпращане по факс;
8.11.2.5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
8.11.3. 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 3 (три) дни от настъпване на промяната.
При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно
връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за
комуникация и на посочените лица за контакт.
8.11.4. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок
до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.
Език

8.12. Този Договор се сключва на български език.
8.12.1. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи,
отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод,
ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложимо право

8.13. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Разрешаване на спорове

8.14. 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

8.15. Този Договор се състои от ……. (………………) страници и е изготвен и подписан в
3 (три) еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.
Приложения:
8.16. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
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Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката от Техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;
Приложение № 5 – Споразумение, съгласно чл.18 от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) за осигуряване безопасни и здравословни условия
на труд.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“

Стр. 16 от 16

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

- „.............................................„ ........, със седалище и адрес на управление:
............................... вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК
......................., представлявано от ......................................... - ............., наричано подолу за краткост РАБОТОДАТЕЛ 2, от друга страна,
на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и
във връзка с изпълнението на Договор № ........../ ..... г., сключен между
“Булгартрансгаз” ЕАД и ................, с предмет “………………………………..” се сключи
настоящото споразумение за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО.
Съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите
на една строителна площадка при изпълнение на договор № .............. с предмет
„Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната система, монтаж и въвеждане в
експлоатация на два броя трансформатори в КС „Полски Сеновец”, наричан по-долу за
краткост “Договора”.
ІІ. ПЛОЩАДКА
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За целите на настоящото споразумение под строителна площадка се разбира следното:
Територията на КС „Полски Сеновец”, с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ.
Всяка от страните е длъжна да:
3.1. определи своя персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на
договорените дейности на строителната площадка и да изготви списък със същия;
3.2. определи отговорен ръководител за своя персонал;
3.3. информира другата страна по настоящото Споразумение за съществуващите
опасности при работа на строителната площадка;
3.4. незабавно да информира другата страна за възникнали непредвидени опасности на
строителната площадка;
3.5. сътрудничи при разследването на причините за обстоятелствата, посочени в
т. 3.30;
3.6. да спазва изискванията на нормативната уредба при изпълнение на всички видове
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дейности на строителната площадка, а именно:
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №7 от 1999 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните места и при ползване на работното
оборудване;
- Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършването на строителни и монтажни дейности;
- Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V;
- Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г.за правилата и нормите за пожарна безопасност
при експлоатация на обектите;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа;
- и др. нормативни актове, отнасящи се към предмета на това споразумение и Договора.
3.7. Двете страни са длъжни съвместно да разработят, утвърдят и при необходимост да
актуализират инструкции по безопасност и здраве в съответствие с конкретните условия
на работа и съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи.
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Освен в случаите на противоречие с условията на Договора,задълженията на страните
по настоящото споразумение са следните:
Работодател 2 е длъжен да:
3.8. проведе и документира по установения нормативен ред инструктаж на своя
персонал по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
пожарна безопасност;
3.9. осигури годно специално защитно работно облекло и лични предпазни средства
(ЛПС) за своя ангажиран по извършването на договорните дейности персонал,
съобразно спецификата на работата и съществуващите опасности, както и необходимите
предпазни средства за трети лица, допуснати от него на строителната площадка;
3.10. предоставя за работа на строителната площадка само обезопасени и изправни
машини, оборудване, екипировка, инструменти, пособия, материали, измервателни
прибори и др., необходими за извършваните дейности и съобразно средата, в която се
използват;
3.11. поддържа в безопасно състояние предоставеното от него работно оборудване,
както и средствата за колективна защита;
3.12. поддържа в изправност предоставените от него за работа съоръжения с повишена
опасност и да води необходимата документация за тях, като не допуска работа със
съоръжения с повишена опасност, ако същите не са преминали нормативно изискваните
технически прегледи, както и ако не са със заключение за годност и безопасност,
записано в ревизионните книги от надзорните лица;
3.13. изключи напрежението и обезопаси електрическите табла, инсталации,
тоководещи части, временни електрически уредби и др. преди допускане до работа с
тях;
3.14. извършва проверка и измервания за отсъствие на вредности (взривоопасни
концентрации, заземяване и др.) преди и по време на работа;
3.15. осигури достатъчно количество средства за:
- оказване на първа долекарска медицинска помощ и самопомощ за своя персонал;
- първоначално гасене на пожари;
3.16. осигури на ангажирания персонал необходимите санитарно-битови помещения;
3.17. да следи и да не допуска на работната площадка лица, които са:
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- без съответната правоспособност и знания;
- непреминали необходимия и задължителен инструктаж;
- неползващи ЛПС;
- неангажирани с извършване на договорените дейности;
- употребили алкохол или други упойващи вещества, както и тези с влошено
здравословно състояние;
3.18. обезпечи обозначаване на площадката (ограждения, знаци и сигнали за
безопасност и/или здраве при работа и др.).
Работодател 1 трябва да:
3.19. проведе и документира по установения нормативен ред инструктаж на своя
персонал по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
пожарна безопасност;
3.20. осигури годно специално защитно работно облекло и лични предпазни средства
(ЛПС) за своя ангажиран по извършването на договорните дейности персонал съобразно
спецификата на работата и съществуващите опасности, както и необходимите
предпазни средства за трети лица, допуснати на строителната площадка ;
3.21. предоставя за работа на строителната площадка само обезопасени и изправни
машини, оборудване, екипировка, инструменти, пособия, материали, измервателни
прибори и др., необходими за извършваните дейности и съобразно средата, в която се
използват.
3.22. поддържа в безопасно състояние предоставеното от него работно оборудване,
както и средствата за колективна защита;
3.23. поддържа в изправност предоставените от него за работа съоръжения с повишена
опасност и да води необходимата документация за тях, като не допуска работа със
съоръженията с повишена опасност, ако същите не са преминали нормативно
изискваните технически прегледи, както и ако не са със заключение за годност и
безопасност, записано в ревизионните книги от надзорните лица;
3.24. осигури достатъчно количество средства за:
- оказване на първа долекарска медицинска помощ и самопомощ за своя персонал;
- първоначално гасене на пожари;
3.25. да следи и да не допуска на работната площадка лица, които са:
- без съответната правоспособност и знания;
- непреминали необходимия и задължителен инструктаж;
- неползващи ЛПС;
- неангажирани с извършване на договорените дейности;
- употребили алкохол или други упойващи вещества, както и тези с влошено
здравословно състояние.
Определените ръководители по т.3.2 са длъжни да:
3.26. ръководят работата на собствения персонал на строителната площадка;
3.27. осъществяват координация между страните за предпазване от опасности и
рискове по време на работа (включително при транспорт на материали, екипировка,
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пособия и др., товаро-разтоварни дейности, изкопни работи, разполагане на тежка
механизация, обособяване на временни депа и т.н.- изброяват се);

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

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

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

Стр. 4 от 4

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

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в

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

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

Номер на обявлението в ОВ S:
-

OJS URL

Публикация в РОП
976060

Когато не се публикува покана за участие в състезателна процедура в

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

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

Идентифициране на възложителя
Официално наименование:

Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор
Държава:
България

Информация относно процедурата за възлагане на обществена
поръчка

-1-

Вид процедура
Не е посочено

Наименование:

Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната система, монтаж и
въвеждане в експлоатация на два броя трансформатори в КС „Полски
Сеновец”

Кратко описание:

Предметът на поръчката включва предварителни проучвания, изработване
на проект - фаза работен, демонтаж, ревизия и ремонт, електрически

измервания, монтаж, изпитания и въвеждане в експлоатация на два броя
трансформатори тип 3-Р 73/10 000kVA/110/6,3kV в КС „Полски Сеновец”.

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или
възложителя (ако е приложимо):
200-063

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

Улица и номер:
-

Пощенски код:
-

Град:
-

Държава:
---

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

Ел. поща:
-

Телефон:
-

Лице или лица за контакт:
-

Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:
-2-

-

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

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

❍ Да
❍ Не

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

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

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

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

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

оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно

национална квалификационна система или система за предварително
класиране)?
❍ Да
❍ Не
^

Отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, в раздел
Б и когато е приложимо — в раздел В от тази част; попълнете част V,

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

а) Посочете наименованието на списъка или сертификата и

съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е
приложимо:
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-

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

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

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

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

д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение

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

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

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

Уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.

а) Посочете ролята на икономическия оператор в групата

(ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
-
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б) Посочете другите икономически оператори, които участват заедно
в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
-

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

Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или

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

Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1

^

Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата,

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

Фамилно име
-

Дата на раждане
-

Място на раждане
-

Улица и номер:
-

Пощенски код:
-

Град:
-

Държава:
---

Ел. поща:
-

Телефон:
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-

Длъжност/Действащ в качеството си на:
-

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

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

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

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

Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно

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

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

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

които икономическият оператор може да използва за извършване на
строителството.

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

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

(Разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от
възлагащия орган или възложителя.)

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети
страни изпълнението на част от поръчката?
❍ Да
❍ Не
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Ако да и доколкото е известно, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:
-

^

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

предоставете информацията, изисквана съгласно раздели А и Б

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

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

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

Участие в престъпна организация

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

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

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

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в

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

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

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Код
-

Издаден(о) от
-

Корупция

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

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

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

която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен

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

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

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

изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното

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

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Код
-

Издаден(о) от
-

Измама

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

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

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

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

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

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Код
-

Издаден(о) от
-

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности

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

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

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

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в

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

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

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Код
-

Издаден(о) от
-

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

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

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

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

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

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

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Код
-

Издаден(о) от
-
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Детски труд и други форми на трафик на хора

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

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

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

изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в

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

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

Дата на присъдата
-

Основание
-

Лице, което е осъдено
-

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Издаден(о) от
-

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

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

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

Съответна държава или държава членка
---

Размер на съответната сума
-

---

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

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

Посочете датата на присъдата или решението/акта.
-

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

Опишете използваните средства.
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-

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Код
-

Издаден(о) от
-

Плащане на социалноосигурителни вноски

Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със

задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в

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

Съответна държава или държава членка
---

Размер на съответната сума
-

---

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

Посочете датата на присъдата или решението/акта.
-

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

Опишете използваните средства.
-

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Код
-

Издаден(о) от
-

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси
или професионално нарушение

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

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

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Моля, опишете подробно
-

Нарушение на задължения в областта на социалното право

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,

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

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Моля, опишете подробно
-

Нарушение на задължения в областта на трудовото право

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно,

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

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

Моля, опишете подробно
-

Несъстоятелност

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

Моля, опишете подробно
-

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

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

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

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

Код
-

Издаден(о) от
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-

Производство по несъстоятелност

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

Моля, опишете подробно
-

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

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

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

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

Код
-

Издаден(о) от
-

Споразумение с кредиторите

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

Моля, опишете подробно
-

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

информация не се предоставя, ако в случая изключването на
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икономически оператори е задължително съгласно приложимото

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

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

Код
-

Издаден(о) от
-

Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство

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

Моля, опишете подробно
-

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

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

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

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

Код
-

Издаден(о) от
-

Управляване на активите от ликвидатор

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

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Моля, опишете подробно
-

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

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

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

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

Код
-

Издаден(о) от
-

Прекратена стопанска дейност

Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?
Отговор:
❍ Да
❍ Не
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Моля, опишете подробно
-

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

информация не се предоставя, ако в случая изключването на

икономически оператори е задължително съгласно приложимото

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

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

Код
-

Издаден(о) от
-

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

Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси

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

Моля, опишете подробно
-

Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за
възлагане на обществена поръчка

Икономическият оператор или свързано с него предприятие предоставяли

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

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

Моля, опишете подробно
-

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

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

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

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

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

вземане на решения от възлагащия оран или възложителя, да получи

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

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

Г: Специфични национални основания за изключване

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

Специфични национални основания за изключване

Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в

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

Моля, опишете подробно
-

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

Код
-

Издаден(о) от
-

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

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

Образователна и професионална квалификация

Доставчикът на услугата или самият изпълнител и/или ръководният

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

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

Код
-
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Издаден(о) от
-

Възлагане на подизпълнители в процентно изражение

Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на

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

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

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

Изпълнява обективните и недискриминационни критерии или

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

В случай че се изискват определени сертификати или други

документални доказателства, посочете за всеки от тях дали

икономическият оператор разполага с изискваните документи:

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

Моля, опишете подробно
-

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

Код
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-

Издаден(о) от
-

Част VI: Заключителни положения

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

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

а) възлагащият орган или възложителят може да получи

придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната

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

необходимата информация (уеб адрес, орган или организация, издали

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

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

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

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

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

документите, подкрепящи информацията, предоставена в Част III и Част

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

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

Място
-

Подпис
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ОБРАЗЕЦ О1
Наименование на участника:

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

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Предложение за изпълнение на поръчката
Наименование на поръчката: Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната
система, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя трансформатори в КС „Полски
Сеновец”
Реф. номер: 200-063
УВАЖАЕМИ ДАМИ И 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 извършим за изпълнение на предмета на поръчката на два броя трансформатори в
КС „Полски Сеновец”, дейности в следния обхват:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Описва се обхвата на дейностите, като се вземат предвид изискванията на Възложителя

от техническата спецификация и Указания за подготовка на оферта)

2. Срокът за изпълнение на дейностите по предварителни проучвания и изработване и
представяне на възложителя на проект - фаза работен по т. 2.1. и т. 2.2. от Техническата
спецификация, е 30 дни от датата на подписване на договора и получаване на
уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за получено разрешение за достъп на специалистите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до КС “Полски Сеновец” на „Булгартрансгаз” ЕАД от ДАНС. Възложителят
съгласува изработения проект - фаза работен в 15 дневен срок от неговото представяне.
2.1. Срокът за изпълнение дейностите по т. 2.3. от Техническата спецификация е
.................. (не повече 60) дни, считано от датата на демонтаж и подписване на
предавателен протокол за първият трансформатор, подлежащ на ремонт. Срокът за
приемане от нас с предавателен протокол на първия трансформатор, подлежащ на
ремонт, е до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване от нас на писмено
уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Вторият трансформатор ще бъде приет от нас с
предавателен протокол след подписване на приемо-предавателния протокол по т. 5.1. от
проекта на договор за първия трансформатор.
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3. Ще извършим изпълнението на дейностите по демонтаж, монтаж и въвеждане в
експлоатация на трансформаторите при условията на DDP (Incoterms 2020) с място за
изпълнение КС „Полски Сеновец“, с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш.
4. Декларираме, че разполагаме с ремонтна база, находяща се на адреса
……………………………………………………………………………………………………………………………….........,
която е оборудвана с необходимите технологични условия, специализирани инструменти,
лаборатории, апаратура и др. за ремонт на трансформаторите.
(Участникът посочва адреса на ремонтната си база)
5. Предложеният от нас гаранционен срок на всеки един ремонтиран трансформатор e
................ (не по-малко от 12 /дванадесет/) месеца от датата на въвеждането му в
експлоатация, отразена в гаранционната му карта.
Приложения: .............................. (описват се от участника, в случай че има такива)
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правно-организационна

форма

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

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

*Подписва се от всяко едно физическо лице и от представляващия/ ите всяко едно
юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е юридическо лице,
които участват в обединението.
Упълномощено лице ………………………………. (име и фамилия)
Подпис ………………………………..
Дата ………………………
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ОБРАЗЕЦ О3
Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП
Наименование на поръчката: Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната
система, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя трансформатори в КС „Полски
Сеновец”
Реф. номер: 200-063
Документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:
1. ………………………
2. ……………………..
Документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП:
1. …………………….
2. …………………….
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“:
1. Ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

Изброяват се документите, съдържащи се в офертата, като за всеки от документите се
посочва вид и количество на документите (оригинал или заверено копие и общ брой
страници), както и пореден номер на страницата в офертата.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правно-организационна

форма

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

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

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

ОБРАЗЕЦ O4
Наименование на участника:

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

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава
Ценово предложение
Наименование на поръчката: Демонтаж, ремонт чрез подмяна на охладителната
система, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя трансформатори в КС „Полски
Сеновец”
Реф. номер: 200-063
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение, при следните условия:
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по цена, съгласно настоящото
предложение, при следните условия:
 Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата;
 Общата цена включва всички разходи за изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч.
транспорт, труд, такси, както и стойността на резервните части и материали, които ще бъдат
вложени в ремонта.
 Условие за извършване на доставката на двата трансформатора след извършения ремонт
е DDP (Incoterms 2020), с място на доставка за предаване и приемане: КС “Полски Сеновец“,
с. Полски Сеновец, общ. Полски Тръмбеш.
 В случай на несъответствие между общата цена за изпълнение предмета на поръчката,
изписана цифром и словом, за валидна се приема, посочената словом, като същата се
оповестява от комисията за провеждане на обществената поръчка. В случай, че бъде
открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена и
единичните цени, изписани цифром с общата цена на офертата, изписана словом в
определен от комисията срок.
Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на поръчката, в размер на:
Цифром: __________________
лева без ДДС
Словом:________________________________________________________
лева без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността, без ДДС)
(При публичното оповестяване на предлаганата обща цена за изпълнение на предмета на
поръчката от комисията се оповестява предлаганата обща цена, изписана словом)
Разпределена, както следва:

стр.1/2

ОБРАЗЕЦ O4

1. Цената за изпълнение на дейностите по предварителни проучвания по т. 2.1. от
Техническата спецификация е в размер на.............................. (.................................)
лева без ДДС.
2. Цената за изпълнение

на дейностите по изработване и представяне на
възложителя на проект - фаза работен по т. 2.2. от Техническата спецификация е в

размер на........................... (......................................) лева без ДДС.

3. Цената за изпълнение на дейностите по т. 2.3. от Техническата спецификация за
за двата трансформатора, е в размер на............................. (......................................)
лева без ДДС.
 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.
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
Подпис/и ………………………………..
Дата ………………………

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

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