заличено на основание чл. 36а, ал.
3 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование
поръчката:

“Доставка на торсионен вал“

Референтен номер:

200-080

І. Доставки.
№

Описание на продуктите

1.

Торсионен вал/Coupling
ref.№ 8HB-22-216 или еквивалентен

Единица
мярка
брой

Кол-во Задължителни
дейности от
кандидата
1
Доставка

Забележки:
•
Торсионният вал, предмет на поръчката ще бъде вложен в индустриална
газова турбина ТНМ1304-11 PROPIPE1 от 18.06.02 на производителя МAN
Diesel&Turbo SE - Оберхаузен Германия. В тази връзка е посочен каталожният номер
по електронния каталог за индустриална газова турбина ТНМ1304-11 PROPIPE1 от
18.06.02 на производителя МAN Diesel&Turbo SE - Оберхаузен Германия;
•
Да се представи документ от Производителя на газова турбина ТНМ1304-11МAN Diesel&Turbo SE-удостоверяващ, че предлаганата част може да бъде влагана в
тези газови турбини – в случай че се предлага торсионен вал на производител,
различен от производителя на газова турбина ТНМ1304-11 PROPIPE1, а именно МAN
Diesel&Turbo SE.
•
Частта трябва да е нова и да притежава сертификат/декларация за качество
и произход.
II. Задължителни дейности за Участника.
- Срок на доставка: не повече от 90 (деветдесет) календарни дни от датата на сключване
на договор (възлагане на поръчката);
- Място на доставка: КС „Кардам”, с. Кардам, община Генерал Тошево, обл. Добрич.
- Гаранционен срок: не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, но не по-дълъг от 60 месеца
от датата на доставка (подписване на приемо-предавателен протокол от представители
на Изпълнителя и на Възложителя или от представители на Възложителя и на
подизпълнителя/ите, удостоверяващ съответствието на доставената стока с изискванията
поставени от Възложителя и предоставянето на документите, посочени в т. 6.2.3. от
проекта на договор).
III. Приложение: - Чертежи на детайла.

1

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА
Наименование на поръчката: „Доставка на торсионен вал”
референтен номер: 200-080
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на икономически най-изгодна
оферта, при критерий „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. Когато комплексните оценки
на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат
по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показателите извън посочения по т. 1, сравнени в низходящ
ред съобразно тяхната тежест съгласно полученият брой точки.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с
гореописания ред.
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

№

Тежест на
показателя

Показател

Качествени показатели
ТС1 Срок за доставка
ТС2 Гаранционен срок
Търговски показател
F1

20 %
10 %

Предлагана цена

70 %
Общо:

100 %

Комисията разглежда офертите, като в случай на пълно съответствие с изискванията на
възложителя, извършва класиране по посочените показатели и съответните им относителни
тежести, съгласно комплексна оценка по следната формула:
Q = [(minTC1 /TC1i) * 20] + [(TC2i/ maxTC2) * 10] + [(minF1/F1i) * 70], където:
-

minТС1 е най-краткият от всички предложени срокове за доставка;

-

ТС1i е предложеният срок за доставка от съответния участник;

-

maxTC2 е най-дългият от всички предложени гаранционни срокове в месеци;

-

ТС2i е предложеният гаранционен срок в месеци от съответния участник.

-

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.

Забележка:
На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП Възложителят определя следните максимално и
минимално допустими стойности за показатели от методиката за определяне на комплексна
оценка на офертите:
Показател „Гаранционен срок“ - предложеният гаранционен срок на предлаганите продукти
- не по-кратък от 12 месеца и не по-дълъг от 60 месеца от датата на доставка (подписване
на приемо-предавателен протокол от представители на Изпълнителя и на Възложителя или
от представители на Възложителя и на подизпълнителя/ите, удостоверяващ съответствието
на доставената стока с изискванията поставени от Възложителя и предоставянето на
документите, посочени в т. 6.2.3. от проекта на договор).
Показател ТС1 „Срок за доставка“ – не повече от деветдесет дни от датата на сключване на
договор.

ДОГОВОР
№..............
Днес, ...............2020 г., 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 Агенция по
вписванията с ЕИК 175203478, 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-92-0186/12.05.2020г., издадено на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки,
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
…………………………, със седалище и адрес на управление: гр. ……………, ул. „…………..“ №……,
регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания при Министерство на
правосъдието с ЕИК/код по Регистър Булстат/регистрационен номер или друг
идентификационен код …………….. и ДДС номер
......................, представлявано от
…………………………., в качеството на ……………………..наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от
друга страна,
на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърдения
Протокол № …………………….. на възложителя за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на
обществена поръчка с наименование: “Доставка на торсионен вал”, референтен номер 200080 се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу заплащане да достави и продаде на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ нов и неупотребяван торсионен вал, наричан за краткост в договора
„стока“, конкретизирана по вид (търговска номенклатура), технически данни, количество,
качество, комплектност и единични цени, съгласно следните приложения, представляващи
неразделна част от договора:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
II. КАЧЕСТВО, ОПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО.
2.1. Стоката предмет на доставката е нова и неупотребявана.
2.2. Опаковката на подлежащата на доставка стока, трябва да я предпазва от повреди по
време на транспортирането й до мястото на доставка, както и да обезпечава
безаварийното й натоварване и разтоварване.
2.3. Количеството и специфичните технически изисквания към стоката трябва да са в
съответствие с определеното в приложения №1 и №2 към настоящия договор.
III. ЦЕНА
3.1. Общата цена на изпълнението на предмета на договора е в размер на ............... лева
без ДДС и включва всички разходи по изпълнението му.
3.2. Цената по т.3.1. е окончателна и включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
изпълнението на поръчката.
3.3. Цената по т. 3.1. е определена при условия на доставка DDP/DAP по Инкотермс 2020, с
място на доставка - КС „Кардам”, с.Кардам, община Генерал Тошево, обл. Добрич.
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IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по т. 3.1 в срок до 10 /десет/
работни дни след доставката на цялото количество стока по предмета на договора и след
представяне на следните документи в ЦУ на “Булгартрансгаз” ЕАД, гр. София, ж.к. „Люлин”
2, бул. „Панчо Владигеров” № 66:
‐ оригинална фактура за дължимата стойност;
‐ приемо-предавателен протокол по т. 5.3, подписан от представители на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверяващ съответствието на доставената
стока с изискванията на договора и приложенията към него.
V. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА
5.1. Мястото на доставка на стоката е КС „Кардам”, с.Кардам, община Генерал Тошево, обл.
Добрич.
5.2. Срокът за доставка на стоката е ……………….. дни от датата на подписване на договора.
5.3. Предаването, приемането и прехвърлянето на собствеността на стоката в мястото на
доставка по т. 5.1. се извършва и удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан
от представители на страните по договора. С приемо-предавателния протокол се
удостоверява и представянето на документите по т. 6.2.3. В случай на констатирани
видими недостатъци и/или некомплекност на стоката и/или при непредставяне на
документите по т. 6.2.3., стокaта, за която се отнасят, не се приема и не се подписва
приемо-предавателен протокол за тази стока.
5.4. Рискът от случайно погиване или повреждане на съответната стока се прехвърля
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в място на доставка по т. 5.1. след нейното предаване и приемане с
приемно-предавателни протоколи по т. 5.3./4.1. буква „б“.
5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено, по някой от договорените за това
начини в т. 14.1., за деня и часа на доставка на стоката в мястото на доставка, най-малко 2
(два) работни дни преди конкретната дата.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
6.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
6.1.1. Да получи възнаграждението по реда и условията, предвидени в договора.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
6.2.1. Да достави и прехвърли собствеността на стоката, която по вид, количество,
качество, функционалност и технически характеристики съответства на уговореното в
договора и приложенията към него;
6.2.2. Да предаде стоката в мястото на доставка, в срока и по реда, предвиден в Раздел V
от настоящия договор;
6.2.3. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при доставката на стоката сертификат/декларация
за качество и произход.
6.2.4. В случай че някой от документите по т. 6.2.3. са на чужд език, същите се
придружават и с превод на български език.
6.2.5. Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за деня и часа на доставка на стоката в мястото на
доставка, посочено в т. 5.1, най-малко 2 /два/ работни дни преди определената дата на
доставка.
6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
6.3.1. Да получи стоката, посочена в предмета на настоящия договор, по реда и при
условията, предвидени в него;
6.3.2. При установени видими недостатъци на доставената стока, да откаже нейното
приемане и да откаже подписване на протокола по т. 5.3. за тази стока.
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6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
6.4.1. Да приеме стоката в мястото на доставка по реда, начина и условията на този
договор;
6.4.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок цената по т. 3.1 при изпълнение на условията
на настоящия договор и приложенията към него;
6.4.3. Да прегледа доставената стока при нейното получаване и да уведоми
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на забелязани видими недостатъци, като в
този случай не се подписва приемно-предавателния протокол по т. 5.3. за тази стока.
6.4.4. Да не възлага доставки или части от тях на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.
VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.
7.1. Гаранционният срок на стоката e ........ (не по-малко от дванадесет месеца) месеца от
датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т. 5.3.
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоката е нова и неупотребявана, в пълно съответствие
с изискванията за качество, посочени в договора и Приложенията към него.
7.3. Възложителят има право на предявяване на писмени рекламации за скрити
недостатъци на стоката в рамките на гаранционния срок и до 10 (десет) дни след неговото
изтичане, в случай че дефектите са настъпили в рамките на гаранционния срок.
7.4. Рекламацията се придружава от констативен протокол, съставен и подписан от
експерти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В рекламацията се посочва номера на договора, данни,
идентифициращи рекламираното изделие, основанието за рекламация и кратко описание
на дефекта, както и местонахождението на рекламираната стока.
7.5. След получена рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приеме рекламираната
стока, за отстраняване на дефекта, за своя сметка и на свой риск, в посоченото
местонахождение в рекламацията.
7.6. Приемането на рекламираната стока от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посоченото в рекламацията
местонахождение, се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.7. Предаването на ремонтираната или заменена стока от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в мястото на приемане и се удостоверява с приемопредавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.8. Разходите по приемане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на рекламирана стока и предаване от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ремонтирана или заменена стока до посоченото в
рекламацията местонахождение, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. и транспортните
разходи.
7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, при получена рекламация, за негова сметка е длъжен в срок не подълъг от 30 работни дни от датата на получаване на рекламация, да проучи естеството на
проявения дефект чрез съответните специалисти в присъствието на представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отстрани дефектите на рекламираната стока на място или да я замени с
нова. Извършените дейности се удостоверяват с протокол, подписан от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.10. Гаранционният срок на стоката се удължава с времето, през което същата е била
извън експлоатация, поради проявен дефект.
7.11. Отговорността на Изпълнителя при рекламации се отнася и по отношение на
заменящата или ремонтираната стока или части от нея.
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VІІІ. НЕУСТОЙКИ
8.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави стоката или част от нея, или изискуемата
документация по т. 6.2.3., в срока по т. 5.2., същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0,1 % от стойността по т. 3.1., за всеки ден закъснение.
8.2. Ако при рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по Раздел
VIІ, в установените за това срокове, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 %
от стойността на стоката, за която е реализирана забавата, за всеки ден закъснение.
8.3. При наложена неустойка за забава по този раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
приспадне начислената неустойка от дължимото плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или сумата
следва да бъде платена по банков път от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
срок до 10 работни дни след получаване на писмената покана за това от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.4.
При забава в плащането на цената по т. 3.1., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва, калкулирана за периода на забава върху стойността на
дължимата сума.
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по
Договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
9.2.
За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие
по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон „Непреодолима сила е непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора” и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното
изпълнение. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в
приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи
изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора
задължения. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
9.2.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
9.2.2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима
сила; или
9.2.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на Договора.
9.2.4. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в
срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от настъпването на събитието уведомява
другата Страна за това обстоятелство. Към уведомлението се прилагат всички релевантни
и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на
непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за
изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.
9.4. Писменото уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на
непреодолимата сила, в срок от 7 дни от прекратяването.
9.5. При неуведомяване в установения за това срок по т. 9.3., съответната Страна
изгубва своето право да се позовава на непреодолима сила и се дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди.
9.6. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с
тях насрещни задължения спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с
насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са
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възпрепятствани от непреодолимата сила.
Съответните срокове за изпълнение се
удължават с времето, през което е била налице непреодолимата сила.
9.7. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от Страните вече няма
интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15
(петнадесет) дневно предварително писмено уведомление до другата Страна.
X. ПОДСЪДНОСТ
10.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор по
неговото изпълнение или тълкуването, включително споровете, породени или отнасящи се
тяхната недействителност или прекратяване, страните трябва да решат по пътя на
договарянето.
10.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те
могат да се отнесат за разглеждане и решаване пред компетентния съд в Р. България.
ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
11.1. Договорът се прекратява при изпълнение на неговия предмет.
11.2. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
11.2.1. По взаимно писмено споразумение на страните;
11.2.2. При неизпълнение на задължения по настоящия договор, повече от 30 дни след
изтичане на договорените за това срокове, изправната страна има право да прекрати
договора едностранно, чрез писмено предизвестие до другата страна;
11.2.3. При условията на чл. 118 от ЗОП от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без да дължи обезщетение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако
прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът
на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на
спорове по този Договор;
11.2.4. В случаите по т. 9.7 от договора.
11.2.5. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
11.2.6. в други случаи предвидени в приложимата нормативна уредба
ХІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/те
Подизпълнител/и в проведената процедура по ЗОП.
12.2. Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. (наименование и
правно организационна форма и индивидуализираща информация) извършва:
12.2.1. следните видове работи от предмета на поръчката:
- .………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
12.2.2. представляващи ………………………………………….. % от стойността на обществената
поръчка (посочва се частта от предмета на поръчката и процентното изражение).
12.3. Сключеният договор за подизпълнение не освобождава
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

от
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12.4. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно
следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подборпо отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява.
12.5. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на
възложителя копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, които
доказват изпълнението на условията по т.12.4., в срок до 3 (три) дни от неговото
сключване.
12.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
12.6.1. Не е нарушение на забраната по т. 12.6. доставката на стоки, материали или
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част
от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че при обработката на лични данни, предоставени по
силата на настоящия Договор спазва разпоредбите на Регламент 2016/679, както и
дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изрични заповеди и инструкции за целите и начина на
обработка.
13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без изричното съгласие на субектите на лични данни
да не продава или разпространява данните по начин, излизащ извън обхвата на целите на
този договор и неговото надлежно изпълнение, както и да предприема мерките,
гарантиращи превенция на злоупотреби с предоставените му лични данни.
13.3. В случай на неправомерен достъп и/или разпространение на личните данни,
обработвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, незабавно,
но в срок не по-късно от 3 (три) работни дни от узнаването на горните обстоятелства,
както и да предприеме всички възможни действия за ограничаване на последствията от
пробива в сигурността
13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава освен при изпълнението на задълженията по този
договор, да не използва по никакъв начин в своя полза или в полза на трето лице, нито да
разкрива на трето лице предоставените лични данни, като третира същите като
поверителна информация, предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да вземе всички
необходими мерки за защита поверителността на тази информация, по време на
действието на този договор.
13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че е осигурил подходящи технически и организационни
мерки за защита на личните данни срещу тяхното случайно или неправомерно
унищожаване или случайно заличаване, изменение, неразрешено разпространяване или
достъп, както и че съответните мерки осигуряват нивото на защита, съответстващо на
риска при обработката, както и на естеството на подлежащите на защита лични данни.
XІV. ОБЩИ УСЛОВИЯ.
14.1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с договора се
извършват в писмена форма /факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска
служба/.
14.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
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14.3. Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
14.4. Неразделна част от настоящия договор са посочените в раздел I приложения.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Любомир Симеонов Кръстев

Ръководител на отдел
„Възлагане на обществени поръчки“,
Пълномощник на Изпълнителния директор на
Булгартрансгаз ЕАД,съгласно пълномощно № БТГ-

92-01-86/12.05.2020г., издадено на основание чл. 7,
ал. 1 от Закона за обществените поръчки
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ОБРАЗЕЦ О1
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: „Доставка
на торсионен вал”, референтен номер 200-080,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г,
чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321,
321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.

Декларатор:

(дата)

(име и фамилия)

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

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

наименование: „Доставка на торсионен вал”, референтен номер 200-080,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП:

Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по чл. 54,
ал. 1, т. 1 от ЗОП, посочени по-горе, в друга държава-членка или трета страна.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
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Декларатор:

ОБРАЗЕЦ О1
(дата)

(име и фамилия)

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има
право да представлява участника (съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40,
ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата
декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: „Доставка
на торсионен вал”, референтен номер 200-080,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
(Участникът избира се една от следните три възможности, като невярното се
зачертава)
-

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

на
по
на
на
на

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

на
по
на
на
на

или
-

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

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

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

ОБРАЗЕЦ О1
но декларирам, че размерът на неплатените дължими данъци и/или
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния ни общ оборот за
последната приключена финансова година и размерът им е не е повече от 50 000 лв.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.

Декларатор:

(дата)

(име и фамилия)

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП да се декларират от лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: „Доставка
на торсионен вал”, референтен номер 200-080,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП да се декларират от лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
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........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: „Доставка
на торсионен вал”, референтен номер 200-080,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
Участникът, когото представлявам, не е представил документ с невярно съдържание, с
който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или
декларираното изпълнението на критериите за подбор.
За участника, когото представлявам не е установено, че не е предоставял изискваща се
информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.
(дата)

Декларатор:
(име и фамилия)

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, е достатъчно
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП да се декларират от лицето, което може
самостоятелно да го представлява (съгласно чл. 192, ал. 3, изречение второ от ЗОП,
във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст може да се използва
(копира) в настоящата декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в
т. ч. прокуристите).
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Долуподписаният/ната .................. с лична карта № ......................, издадена на
.................... от
........................, с ЕГН ..................., в качеството ми на
........................ (посочва се съответното качество на лицето по чл. 192, ал. 3,
изречение второ от ППЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), представляващ
……………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч.
обединение, което няма определена правна форма, участник в обединение), участник в
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: „Доставка
на торсионен вал”, референтен номер 200-080,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП за участника, когото
представлявам:
- не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл.
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с
акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен;
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
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ОБРАЗЕЦ О1
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
_________________ г.

Декларатор:

(дата)

(име и фамилия)

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

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма
определена правна форма, участник в обединение), участник в обществена поръчка на

стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с наименование: „Доставка на торсионен вал”,
референтен номер 200-080,
Декларирам, следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП:
Декларирам, че не е налице конфликт на интереси, съгласно §2, т. 21 от Допълнителни
разпоредби на ЗОП (текстът е приложим само в случай, че не е деклариран наличие на

конфликт на интереси)
или

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

Декларатор:
(име и фамилия)

Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП се декларират от всяко лице, което има
право да представлява участника (съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40,
ал. 1 от ППЗОП), като горепосоченият текст се използва (копира) в настоящата
декларация толкова пъти, колкото са представляващите лица (в т. ч. прокуристите).
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ОБРАЗЕЦ О2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)
Долуподписаният/-та .............................................., ЕГН ................, ЛК № ...............,
издадена на ................ г. от ................., с постоянен адрес: .................., в качеството
си на ................... на .................. - участник/ участник в обединение/ подизпълнител
и/или трето лице (ненужното се зачертава) в обществена поръчка на стойност по чл.
20, ал. 3 от ЗОП с наименование: „Доставка на торсионен вал”, референтен
номер 200-080,
Декларирам, за представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от
Допълнителна разпоредба (ДР) на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС:
1. Е регистрирано / Не е регистрирано (ненужното се зачертава) в юрисдикция с
преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните
разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с
преференциален данъчен режим е .................................. (попълва се в случай на

регистрация в такава юрисдикция)

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

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

на

чл.

4,

т.

.........

от

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

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

Декларатор

_______________

(подпис)
Име, длъжност:

_______________

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

юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща
статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на
формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий.

2. Декларацията се попълва от участник/ участник в обединение/ подизпълнител и/или
трето лице. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице,
декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.
3. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват съответнияучастник/ участник в обединение/
подизпълнител и/или трето лице.

ОБРАЗЕЦ О3
Наименование на участника:

Посочва се:
¾ фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
¾ когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се
посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава.
Предложение за изпълнение на поръчката
Наименование на поръчката: Доставка на торсионен вал
Реф. номер: 200-080
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената
обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно
съответствие с нормативните изисквания и изискванията и условията на възложителя,
посочени в обявата и приложенията към нея.
1. Предложеният от нас торсионен вал, който ще доставим е, както следва:
¾ .................................
¾ .................................

От участника се описва предлаганият за доставка торсионен вал, с посочване на
изискуемата от възложителя информация в т.ч. техническата спецификация.
2. Срок на доставка: ............ дни, считано от датата на подписване на договора.
3. Гаранционен срок: ............. месеца от датата на доставка.
Приложения: ………………………………
Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на
………………………..

участник

и

посочване

на

правно-организационна

форма

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

*Подписва се от представляващия/ите участник (юридическо лице, едноличен търговец
или обединение).
Когато участникът няма определена правна форма:
Физически лица ……………………….. (изброяват се всички физически лица, които участват
в обединението - име и фамилия)
Подпис/и ………………………………….
Дата ………………………
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*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 O4

Наименование на участника:

Посочва се:
¾ фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.
¾ когато участникът е обединение, което няма определена правна форма и статут, се

посочват наименованията на всички участници в него, както и правно организационната
форма в случай, че има такава.
Ценово предложение
Наименование на поръчката: Доставка на торсионен вал
Реф. номер: 200-080
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение, при следните условия:
¾ Предложената цена е определена
документацията за участие в процедурата.
изпълнение предмета на поръчката в т
отговорност при повреди и несъответствия в

при пълно съответствие с условията от
Посочената цена включва всички разходи по
.ч. разходите във връзка с гаранционната
рамките на гаранционния срок.

¾ Условие за изпълнение на доставката е DDP по Incoterms-2020, с място на доставка
............. (изискуемото място е съгласно техническата спецификация)

¾ 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)

Когато участникът е юридическо лице, едноличен търговец или обединение, което не е
юридическо лице:
Наименование на участник и посочване на правно-организационна форма ………………………..
Представляващ/и ……………………………….. (име и фамилия)
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ОБРАЗЕЦ O4
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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