СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
1.
Решение за откриване на процедурата;
2.
Обявление за обществена поръчка;
3.
Пълно описание на обекта на поръчката;
4.
Технически спецификации;
5.
Показатели, относителната им тежест и методика за определяна не комплексната
оценка на офертата;
6.
Образец на оферта и указания за подготовката й;
7.
Проект на договор;
8.
Приложения:

Приложение № 1: Образец на техническа оферта;

Приложение № 2: Образец на ценова оферта;

Приложение № 3: Образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Приложение № 8: Образец на списък на изпълнени договори;

Приложение № 9: Образец на списък на ключови експерти;

Приложение № 10: Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на
договор;
9.
Технически проект
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Раздел 1.
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
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Раздел 2.
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
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Раздел 3.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:
1. Възложител:
Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Ценово, на основание чл.
7, т. 1 от ЗОП.
2. Обект на поръчката и правно основание:
Обект на настоящата обществена поръчка е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, от ЗОП.
3. Предмет и кратко описание на поръчката:
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на консултант за осъществяване на
независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: 18/321/01625”Реконструкция
и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община Ценово: път RSE3212/II-54/
Караманово-Вардим/-Новград /II-52/ и път RSE1210/II-54/ Ценово - Долна Студена – Граница
общ./Ценово-Бяла/ - Ботров/ RSE1003/”.
Предметът на поръчката включва:
- упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта (чл. 168, ал. 2 от
ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове,
вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на
окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ;
- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в
чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от
министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.;
4. Категория строеж:
Обектите са втора група, трета категория съгласно Наредба № 1 от 2003 г. на МРРБ за
номенклатурата на видовете строежи и видно от издадените Разрешения за строеж № 22 от
10.10.2013 г. и № 23 от 10.10.2013 г. на гл. архитект на община Ценово обектите са втора група,
ТРЕТА КАТЕГОРИЯ.
5. Срок на изпълнение на поръчката:
Съгласно срока за изпълнение на строителството
6. Място на изпълнение на поръчката:
Мястото на изпълнение на поръчката е територията на Община Ценово, област Русе
7. Прогнозна стойност на поръчката: 51 213,17 лв. без включен ДДС. Това е и максималната
стойност, която участниците не следва да надхвърлят в своите ценови предложения.
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Раздел 4.
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:
В хода на строителството се предвижда да се реконструират 11,035 километра общински
пътища, със следните характеристики:
1. Път RSE3212 Караманово-Новград /габарит Г8/, който включва:
Две пътни платна за движение – 2 x 2,75 м.;
Два банкета 2х 1,00 м.;
Дължина на участъка за рехабилитация - 6 440 м.
Клас на пътя - IV клас
2. Път RSE1210/ Долна Студена - Ботров /габарит Г8/, който
включва:
Две пътни платна за движение - 2x3,00 м.;
Два банкета 2х 1,00 м.;
Дължина на участъка за рехабилитация - 4 595м.
Клас на пътя - IV клас
Участъкът, подлежащ на рехабилитация от пътя RSE1210 Долна Студена - Ботров, се разделя на
три подучастъка: от км. 0+000,00 до км. 0+830, началото на с. Долна студена; от км. 0+830 до км.
2+530.00, съвпадащ със с. Долна студена; от км. 2+530. края на с. Долна студена до км. 4+595.00. При
трите подучастъка съществуващата ос съвпада с проектната и радиусите на хоризонталните криви са
запазени.
В участъците на реконструкция на отделни места се предвижда фрезоване на част от
съществуващата настилка полагането на един пласт с дебелини от четири сантиметра плътен
асфалтобетон. За попълване на дупките и разрушените участъци да се използва биндер. При
реконструкцията на пътя е направено оразмеряване на пътната настилка по метода на еквивалентните
модули на проф. Иванов и е проектирана пътна конструкция както следва:
Плътен асфалтобетон тип А - 4см.;
Биндер - 4см. - съществуваща настилка;
Битумизиран трошен камък - 12см – съществуваща настилка;
Трошен камък - 50см - съществуваща настилка.
Върху състествуващия мост над р.Янтра се предвижда фрезоване на 4см и полагане на 4см с
цел подновяване на настилката и запазването на натоварването и нивата на пътя върху съоръжението.
В рамките на населените места се предвижда възстановяване на бордюри.
Банкетите ще се изградят с валиран трошен камък.
Отводняването на пътя в напречна посока се осъществява посредством напречния наклон на
настилката. В надлъжно отношение пътя се отводнява посредством окопи, разположени от двете
страни на пътя. При местата на рехабилитация се предвижда почистване на окопите и съоръженията
от попаднала в тях земна маса. Възстановяване на втока и оттока и заустването в канавките.
Предвижда се облицоване на земните окопи по цялата дължина.
За вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка ще се изпълни изцяло.
Техническото решение в план и профил съвпада със съществуващото ситуационно и нивелетно
развитие на пътя. В план, с оглед максимално вписване в съществуващия път се допускат отклонения
от минималните проектни радиуси. В дългите прави участъци се допуска въвеждането на върхови
чупки.
Проектното нивелетно решение се доближава до голяма степен до съществуващата, като
разрешава полагане на износващ пласт с дебелина от 4см и на много малко места дебелина до 7-8см
за изравнение на локални вдлъбнатини
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За обектите има изготвени технически проекти, които се намират при Възложителя.
От участника, избран за изпълнител се очаква осъществяване на строителен надзор по време на
строителството в рамките на задължителния обхват, посочен изрично в чл. 168 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), а именно:
1.
Упражняване на строителен надзор по време на строителството (до издаване на
разрешение за ползване на строежа).
2.
Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за
строежа само в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, като състави
необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството.
3.
В тридневен срок от съставянето на Протокола за откриване на строителна площадка
и определяне на строителна линия и ниво да завери Заповедната книга на строежа и да
уведоми писмено в 7-дневен срок от заверката Общината, специализираните
контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол
(РДНСК).
4.
Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството,
необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и
законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
5.
Упражняване съвместно с инвеститорския контрол на строежа на контрол на
количествата на изпълнените КРР и СМР, което ще се удостоверява с подписването на
Протокол за приемане на извършени СМР
6.
Подписване на протоколите за приемане на извършените СМР
7.
Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на
строителството, съгласно чл. 5, ал. 3, т. 2, буква „а” и чл. 11 от Наредба № 2/
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи.
8.
Подготовка на Окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за изпълненото
строителство за издаване на удостоверение за регистриране на въвеждането в
експлоатация на всички подобекти на обекта на възлагане.
9.
Внасяне на окончателния доклад в Община Ценово.
10.
Изготвяне и регистриране на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176а от ЗУТ.
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Раздел 5.
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНE
НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА:
Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ
НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да
получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
Показател – П
(наименование)

Максимално възможен брой
точки

1. Ценово предложение – П1
2. Техническо предложение – П2

50
50

В първата колона са посочени определените показатели, които формират комплексната
оценка с техните обозначения, а във втората колона са посочени максимално възможният брой
точки по всеки един от показателите
Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-долу
основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка,
изразено чрез следната формула:
КО = П1+П2
I. Ценово предложение – П1
Оценката по този показател се определя на базата на предложените цени за изпълнение на
обществената поръчка и е максимум до 50 точки. Най-ниската предложена цена получава найвисоката оценка. Оценката на офертите се изчислява като съотношение между най-ниската
предложена цена, допусната до оценка и цената предложена от съответния участник, чиято
оферта подлежи на оценяване и получения резултат се умножава по 50. Оценяването по този
показател се изразява чрез следната формула:

П1 =

най - ниската предложена цена
× 50
цената предложена от съответния участник, чиято оферта се оценява

II. Техническо предложение – П2
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в
комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата:
П2 = А + Б, Където:
№
А.
Б.

Подпоказател
Макс. бр. точки
Предлаган подход, план за работа и организация, описани в
50
техническото предложение
Стратегия за контрол върху технологичната последователност
50
на строителните процеси, описани в техническото предложение

ОБЩО:

100
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Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:
ПОдПОКАЗАТЕЛ
А. Предлаган подход,
предложение
Фактори, влияещи
на оценката:
- Описание на
дейностите,
които
ще
контролира
строителни
я надзор при
изпълнение
на
предвиденит
е
строителномонтажни
работи
в
строителст
вото
на
обекта;
- Описание на
мониторинга
на методите
на
изпълнение
на главните
видове СМР;
- Описание на
дейностите,
подлежащи
на
съгласуване и
контрол на
всички
мероприятия
от
подготвител
ния период;
- Описание на
дейностите
по
съгласуване и
контрол на
технологичн
ото
оборудване и
основни
материали
за
изпълнение
на

Степен на съответствие
Брой точки
план за работа и организация, описани в техническото Макс. брой
точки 50
В техническото предложение пълно и детайлно да 50 точки
описани организация, план за работа с описание на
разпределение във времето на техническите и
човешките ресурси, като:
- Участникът е посочил пълната последователност на
изготвяне на изискуемата по закон документация за
обекта, като се спазва изискването за технологично
обусловена последователност на строителните и
монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни
дейности;
- Участникът е представил разпределение на човешките
ресурси и отговорностите на отделните специалисти
по специалности, които ще участват в процеса на
контрол на изпълняваните дейности.
- В техническото предложение Участникът е посочил:
* описание на дейностите, които ще контролира
строителния надзор при изпълнение на предвидените
строително-монтажни работи на обекта;
* описание на мониторинга на методите на изпълнение
на главните видове СМР;
* описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и
контрол на всички мероприятия от подготвителния
период;
* описание на дейностите по съгласуване и контрол на
технологичното оборудване и основни материали за
изпълнение на поръчката – произход, доставки,
сертификати.
В техническото предложение има пропуски и непълно 20 точки
описание на организацията и плана за работа, като:
- Участникът е допуснал разминаване при някои СМР
между изготвения подход и методология за изпълнение
на
поръчката
и
технологично
правилната
последователност на строителните процеси, вкл.
подготвителните строителни дейности;
- Участникът е допуснал пропуски или непосочване на
следните данни:
* описание на дейностите, които ще контролира
строителния надзор при изпълнение на предвидените
строително-монтажни работи на обекта;
* описание на мониторинга на методите на изпълнение
на главните видове СМР;
* описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и
контрол на всички мероприятия от подготвителния
период;
* описание на дейностите по съгласуване и контрол на
технологичното оборудване и основни материали за
изпълнение на поръчката – произход, доставки,
сертификати.
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В техническото предложение е в сила поне едно от
следните обстоятелства, свързани с описание на
организацията и плана за работа:
- Участникът не е посочил последователността на
изготвяне на изискуемата по закон документация за
обекта;
- Участникът не е представил разпределение на
човешките ресурси и отговорностите на отделните
специалисти по специалности, котио ще участват в
процеса на контрол на изпълняваните дейности;
- В Техническото предложение Участникът не е
посочил:
* описание на дейностите, които ще контролира
строителния надзор при изпълнение на предвидените
строително-монтажни работи на обекта;
* описание на мониторинга на методите на изпълнение
на главните видове СМР;
* описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и
контрол на всички мероприятия от подготвителния
период;
* описание на дейностите по съгласуване и контрол на
технологичното оборудване и основни материали за
изпълнение на поръчката – произход, доставки,
сертификати.
Б. Стратегия за контрол върху технологичната последователност на
строителните процеси, описани в техническото предложение
Фактори, влияещи В техническото предложение е представена прецизно
на оценката:
изготвена стратегия за контрол върху технологичната
последователност на всички строителни процеси, като:
- Стратегия
- Участникът е описал всички стъпки по
за контрол упражняването на контрол, както върху строителните
върху
материали и изделия и тяхното съответствие на
технологичн техническите изисквания на проекта, така и
ата
ритмичността на тяхното доставяне, начин на
последовате складиране, начин на влагане, изпитания и др.;
лност
на - Участникът е посочил метод за работа при
строителни установяване на несъответствия на строителните
те процеси
материали и изделия с техническите изисквания на
проекта и контрол по подмяната и корекцията им;
- Участникът подробно е посочил в обяснителната
записка от техническото си предложение стратегията
за контрол по видовете СМР и последователността на
тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на
техническата документация.

1 точка.

Макс. брой
точки 50
50 точки.
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В техническото предложение е представена прецизно 20точки.
изготвена стратегия за контрол върху технологичната
последователност на строителните процеси, но е в сила
поне едно от следните обстоятелства:
- Участникът е описал всички стъпки по
упражняването на контрол, както върху строителните
материали и изделия и тяхното съответствие на
техническите изисквания на проекта, но не е обърнато
внимание на ритмичността на тяхното доставяне,
начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.;
- Участникът е посочил метод за работа при
установяване на несъответствия на строителните
материали и изделия с техническите изисквания на
проекта, но не е посочен контролът по подмяната или
корекцията им;
- Участникът е посочил в обяснителната записка от
техническото си предложение стратегията за контрол
по
видовете
СМР,
но
липсва
описана
последователността на тяхното изпълнение, в
съответствие с изискванията на техническата
документация.
В техническото предложение е в сила поне едно от 1точка.
следните обстоятелства, свързани с предложената
стратегия
за
контрол
върху
технологичната
последователност на строителните процеси:
- Участникът не е описал всички стъпки по
упражняването на контрол, както върху строителните
материали и изделия и тяхното съответствие на
техническите изисквания на проекта, не е обърнато
внимание на ритмичността на тяхното доставяне,
начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.;
- Участникът е посочил общо и бланкетно методът за
работа при установяване на несъответствия на
строителните материали и изделия с техническите
изисквания на проекта и контролът по подмяната или
корекцията им;
- Участникът е посочил общо и бланкетно в
обяснителната
записка
от
техническото
си
предложение стратегията за контрол по видовете СМР,
липсва описана последователността на тяхното
изпълнение, в съответствие с изискванията на
техническата документация.
ОБЩИ УКАЗАНИЯ:
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория
знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта
е 100 (сто) точки.
Максималният брой точки, който може да получи отделен участник е 100.
Полученият резултат се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая. Ако при
получения резултат от формулата преди закръглянето третата цифра след десетичната запетая е 5 се
закръгля към по-голямото число
При равен брой точки, на по-челно място се класира участникът, предложил по- нисък
резултат по показателя „Ценова оферта”.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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При равен брой точки и еднакъв резултат по показателя „Ценова оферта” между двамата
участника с най-висока оценка се тегли публично жребий.
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Раздел 6.
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й:

ОФЕРТА

Настоящата оферта е подадена от …………………...............……….............
(наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)
И подписана от………………..………………………….................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ……………………………………………….....................
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН / ГОСПОЖО,
С настоящото заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за възлагане
изпълнението на обществена поръчка за строителство с предмет: „Избор на консултант за
осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект:
18/321/01625”Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища в община
Ценово: път RSE3212/II-54/ Караманово-Вардим/-Новград /II-52/ и път RSE1210/II-54/ Ценово Долна Студена – Граница общ./Ценово-Бяла/ - Ботров/ RSE1003/”.при условията, обявени в
документацията за участие и приети от нас.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до
изтичане на ....... (............................) календарни дни, включително, считано от крайния срок за
получаване на оферти.
Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за
участие, описани в приложения списък.

Подпис и печат:……………..........
(име и длъжност)

Дата:………………2014 г.
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА:
6.1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
В съответствие със спецификата на предмета на поръчката, за изпълнение на някои от
дейностите са налице задължителни изисквания на националното законодателство, на които следва да
отговарят участниците в процедурата.
6.1.1. Участникът да да притежава Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване
на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за
извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК
съгласно чл.166 ал.2 от ЗУТ
6.1.2. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ,
удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата,
в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава
регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
6.2. АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
6.2.1. Изисквания на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП:
По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1и 5
от ЗОП, както следва:
6.2.1.1. Участници - физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на
посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП - представляващи участника - юридическо лице, в т.ч.
прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани:

за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление
съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление
съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс
или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за
подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за
подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.
6.2.1.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност.
6.2.1.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно
националните закони и подзаконови актове.
6.2.1.4. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно –
осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отстрочване на задълженията, или има
задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен. (Под „задължения към община“ по
смисъла на чл. 47, ал. 1, т. 4 ЗОП се разбират задължения към общината по седалището на
участника.)
6.2.1.5. Участници - физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на
посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП - представляващи участника - юридическо лице, в т.ч. прокуристите
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане
на процедури за възлагане на обществени поръчки
6.2.1.6. Участници - физически лица или еднолични търговци, както и лицата, от кръга на
посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП - представляващи участника - юридическо лице, в т.ч. прокуристите
да не са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община Ценово:
Под възложител и служители на ръководна длъжност се разбират следните лица в община
Елена:
- д-р Петър Георгиев Петров - кмет;
- Ваня Кирилова Игнатова - заместник кмет.
- Цветомир Крумов Петров
6.2.1.7. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
6.2.2. Изисквания на чл. 55, ал. 7 от ЗОП:
Участникът да не е свързано лице или свързано предприятие с друг участник в процедурата.
6.2.3. Изисквания на чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП:
Участникът (член на обединение участник), подизпълнител или свързано с участника лице да
не е бил външен експерт, участвал при подготовка на процедурата и изработил техническата
спецификация и/или методиката за оценка.

6.3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ:
6.3.1. Икономическо и финансово състояние:
Към участника не се предвиждат изисквания за минимално икономическо и финансово
състояние.
6.3.2. Технически възможности:
А. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура,
участникът следва да:
А.1. Докаже опит в изпълнение на строителен надзор на подобни обекти през
последните 3 (три) години преди крайния срок за подаване на оферти.
Под «подобни обекти» се разбира ново строителство, основен ремонт, реконструкция,
рехабилитация на пътища – не по-малко от 10 км.
А.2. С цел гарантиране на изискванията за качество, безопасни и здравословни условия
на труд, и опазване на околната среда, възложителят изисква участникът да притежава:
Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO
9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват
дейности в строителството.
Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната
серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от
друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството, безопасни и здравословни условия на труд, и опазване на околната среда.
При участие на обединения, които не са юридически лица, сертификатът се изисква от всички
участници в обединението;
Б. Документи за доказване на техническите възможности на участника:
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Б.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени
през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, и доказателство за
извършената услуга
Б.2. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарт
ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган, с обхват
дейности в строителството.
6.4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА:
6.4.1. Изисквания към съдържанието на техническата оферта:
6.4.1.1. Общи изисквания:
6.4.1.1.1. Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията на
Техническите спецификации на настоящата документация за участие, по образеца, приложение №1.
6.4.1.1.2. Всички предложения в техническите оферти на участниците следва да са
обосновани, като са подкрепени с убедителни данни относно ресурсната обезпеченост за
изпълнението им. В случай че предложенията в офертата не са подкрепени с доказателства за
ресурсната им обезпеченост, участникът се отстранява от участие в процедурата.
6.4.1.1.3. В случай че в Техническата оферта на участника са налице поставени условия към
възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на настоящата
документация и/или действащото законодателство, участникът се отстранява от участие в
процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.
6.4.1.2. Съдържание на техническата оферта
В техническата си оферта участникът следва да развие собственото си виждане за начина на
изпълнение на дейностите, с минимално съдържание, отразяващо всички показатели за оценка.
6.4.1.3. Представяне на техническата оферта:
Техническата оферта се подписва от представляващия участника или изрично упълномощено от
него лице/от представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение.
6.4.2. Изисквания към съдържанието на ценовата оферта:
6.4.2.1.Участникът изготвя Ценовата си оферта, по Образец.
6.4.2.2. Участници, чиито оферти не отговарят на посочените изисквания се отстраняват от
участие в процедурата.
6.4.2.3. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в
изчисленията на предложените от него цени.
6.4.2.4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид
изписаната с думи.
6.4.2.5. Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация
относно цената.
6.6.2.6. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън
плика “Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили
информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще
бъдат отстранени от участие в процедурата.
6.4.2.7. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да
изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните
ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на
участниците.
6.4.2.8. Всяко разяснение, което води до промяна в предложените единични цени за
изпълнение на поръчката (независимо дали в резултат на грешка или по друга причина) се приема
като изменение на ценовото предложение на участника.
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6.5. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ:
6.5.1. Офертата се състои от три части:
6.5.1.1. ПЛИК № 1 - „Документи за подбор”;
6.5.1.2. ПЛИК № 2 - "Предложение за изпълнение на поръчката";
6.5.1.3. ПЛИК № 3 - „Предлагана цена”.
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№
1.
2.
3.

3А

3Б.

4.

5.

6.5.2. Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”:
Документ
Форма и изисквания
Списък на документите, съдържащи Свободна форма
Подписва се от представляващия участника
се в офертата
Подписва се от представляващия участника
Оферта за участие
Декларация с посочване на ЕИК
Свободна форма
Документът се представя от участник/член на
обединение/подизпълнител - българско търговско
дружество или едноличен търговец1
Документ
за
регистрация
на Съгласно закодонодателството на държавата, в
чуждестранните юридически лица
която е установен участникът.
Документът се представя от участник/член на
обединение/ - чуждестранно юридическо лице.
Документът следва да удостоверява:

системата на управление и представителство
на участника;

имената
на
физическите
лица,
представляващи участника;

имената на физическите лица - членове на
управителните органи на участника;

имената на физическите лица - членове на
контролните органи на участника (ако има такива);

имената на прокуристите и районът им на
действие;

датата,
към
която
удостоверените
обстоятелства са били в сила, като датата следва да
е не по-рано от един месец преди подаването на
офертата за участие.
Документът се представя в официален превод
Документ за самоличност
Копие, заверено за „Вярно с оригинала”.
Документът се представя от участник/член на
обединение или подизпълнител - физическо лице.
За чуждестранните лица, документът се представя
в официален превод.
Споразумение за създаване на Оригинал или нотариално заверено копие.
обединение, което не е юридическо Документът се представя от участници обединения, които не са юридически лица.
лице
Документът следва да съдържа клаузите съгласно
настоящата документация и обединението да е
учредено и регистрирано съгласно всички
изисквания на законодателството, където е
установено.
Документ
за
внесена/учредена Копие, заверено за „Вярно с оригинала” на
гаранция за участие
платежно нареждане или оригинал на банкова
гаранция.
Документът следва да е издаден на участника или
на поне един от членовете на обединението.
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6

7

8

9
9.1

9.2.

10.

11

Декларация
за
липсата
на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.
5 от ЗОП
Декларация за участие/неучастие на
подизпълнители

Образец № 3,
Декларациите се представят и подписват лично от
всяко от лицата, по чл. 47, ал. 4 ЗОП
Подписва се от представляващия участника.
Образец № 4

се
от
представляващия
Декларация от подизпълнител, че е Подписва
съгласен да участва в процедурата подизпълнителя/ите.
Ако няма подизпълнители тази декарация не се
като такъв
подава.
Списък на услугите, които са Образец № 5
еднакви или сходни с предмета на
поръчката,
изпълнени
през
последните 3 години, считано от
датата на подаване на офертата
Доказателства за извършената услуга
Копия, заверени за „Вярно с оригинала” от
представляващия участника.
Валиден сертификат за внедрена Копия, заверени за „Вярно с оригинала” от
система
за
управление
на представляващия участника.
качеството, съгласно стандарт ISO
9001:2008
или
еквивалентен
сертификат, издаден от акредитиран
сертифициращ орган, с обхват
дейности в строителството.
Декларация за липса на свързаност Оригинал, подписан от представляващия
с друг участник или кандидат в участника
съответствие с чл. 55, ал. 7, както и Образец № 6
за липса на обстоятелство по чл. 8,
ал. 8, т. 2
Декларация
за
приемане
на Образец № 7
Подписва се от представляващия участника.
условията в проекта на договор

6.5. 3. Съдържание на Плик № 2:
ПЛИК № 2 съдържа техническата оферта, изготвена по Образец № 1, съгласно изискванията
на Възложителя и спецификата на обществена поръчка.
Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:
Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от
него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на
обединение.
6.5.4. Съдържание на ПЛИК № 3 - „Предлагана цена”:
ПЛИК № 3 съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по Образец № 2, заедно с
приложенията към нея.
Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:
Ценовата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него
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лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или
упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един
от членовете на обединението.
6.6. ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
6.6.1. Запечатване и маркиране:
6.6.1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на Раздел V
„Съдържание на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/-и, се запечатват в
непрозрачни пликове № 1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл - ПЛИК № 1 „Документи за
подбор", ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 - „Предлагана цена”.
6.6.1.2. Всеки от пликовете № 1 и 2 съдържа един оригинал на хартиен носител съдържащи се
в съответния плик. Плик № 3 съдържа един оригинал на ценовата оферта на участника.
6.6.1.3. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в долния ляв
ъгъл се изписват възложителят и предметът на поръчката.
6.6.1.4. В горния десен ъгъл на плика (кашона) се посочва наименование на участника, адрес
за кореспонденция на участника, телефон и по възможност - факс и e-mail.
6.6.1.5. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена
цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния
срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
6.6.2. Място и срок на подаване на офертите:
6.6.2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице
своите оферти в Община Ценово, с. Ценово, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 66, всеки работен
ден от 8.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа, включително или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка като разходите са за сметка на участника и като се предвижда да се спази крайният
срок за получаване, посочен в обявлението.
6.6.2.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва
друг начин за представяне.
6.6.2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
Възложителя.
6.7. ГАРАНЦИИ:
6.7.1. Гаранция за участие в процедурата:
6.7.1.1. Условия и размер на гаранцията за участие:
А. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура,
участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на 500 лв. (петстотин лева).
Б. Гаранцията за участие може да бъде парична сума или да се представи под формата на
банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
В. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя
безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 200 (двеста) дни от
крайния срок за представяне на офертите.
Г. Когато участникът избере гаранцията да бъде представена под формата на парична сума,
същата следва се внесе по следната сметка:
IBAN: BG04CECB97908476542700
BIC: CECBBGSF
Банка: „Централна кооперативна банка” АД, клон Русе, офис Ценово
Чуждестранните участници могат да представят банкова гаранция в Евро с равностоен
размер, изчислен по официалния курс, определен от БНБ за деня на учредяване на гаранцията.
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6.7.1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие:
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61
и чл. 62 от ЗОП.
6.7.2. Гаранция за изпълнение:
6.7.2.1. Размер на гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена
поръчка:
А. Гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка ще бъде в
размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.
Б. Гаранцията за изпълнение може да бъде парична сума или да се представи под формата на
банкова гаранция. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Изпълнителите на
договора за възлагане на обществена поръчка представят банковата гаранция или платежния
документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение, преди сключването на договора.
В. Когато избраният изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в
нея следва изрично да е записано, че:

е безусловна и неотменима;

е в полза на Възложителя;

е със срок на валидност най - малко една година от датата на подписване на договора
за възлагане на обществена поръчка;

има възможност за нейното усвояване на части.
6.7.2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение:
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се
уреждат с договора за възлагане на обществена поръчка.
6.7.3. Общи условия във връзка с представянето на гаранции:
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се
посочва предметът на обществената поръчка, за който се представя гаранцията.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията.
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Раздел 7.
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР
Днес .................201__ г. се сключи настоящия договор между:
ОБЩИНА ЦЕНОВО, с административен адрес: с. Ценово 7139, обл. Русенска, ул. “Цар
Освободител”
№
66,
БУЛСТАТ
000530671,
представлявана
от
.....................................................................................– Кмет на общината и .............................................–
директор на дирекция ФСД, наричани по нататък за краткост – Възложител и
................................................................................................................................., със седалище и
адрес
на
управление
–......................................................................,
представлявана
от.....................................................................................................– наричан по нататък за краткост –
Изпълнител
На основание чл. 41, във връзка с чл. 74 от Закона за обществени поръчки и Решение № ...........- ……….. от ………2014 г., за определяне на изпълнител на обществена поръчка, се сключи
настоящия договор, наричан по нататък на краткост Договора, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
упражнява строителен надзор, съгласно чл.166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), включително да състави технически паспорти на строежите, съгласно чл. 176а от ЗУТ и да
изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителство в пълния
обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд, при извършване на строителни и монтажни работи на обект
1.2. Да подготвя документацията за строителен надзор, съгласно приложимите нормативни
актове за всеки обект поотделно.
1.3. Да упражнява строителен надзор върху всички видове строителни и монтажни работи на
база технически проекти и обобщена количествено-стойностна сметка.
Чл.2. Предметът на договора обхваща услуги, съотносими към всички строежи от обхвата на
поръчката, както следва:
2.1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166,
ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в следния задължителен обхват:
а) отговорност за законосъобразно започване на строежа;
б) отговорност за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на
строителството;
в) отговорност за изпълнението на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и
изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
г) отговорност за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия за труд в
строителството; в тази връзка – определяне на правоспособно физическо лице от състава си за
координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл.5, ал.1,
точка 2 от Наредба № 2.
д) КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2;
е) отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
ж) отговорност за годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
з) отговорност за оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания;
и) отговорност за оценка на енергийната ефективност;
к) отговорност за подписване на всички актове и протоколи по време на строителството,
необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно
изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, за актове
и протоколите , съставени по време на строителството;
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л) отговорност за уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на
регионалната дирекция за национален строителен надзор в 3-дневен срок от установяване на
нарушението;
м) отговорност да изготвя окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително
монтажните работи;
н) отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници във
строителството и солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила
и нормативи и одобрените проекти.
о) обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през което
се изпълняват строително монтажни работи.
2.2. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството,
необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им
изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството;
2.3. Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за
съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на
необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството;
2.4. Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от
заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален
строителен контрол, РСПБС, Инспекция по труда.
2.5. Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на
строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл.
изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.
2.6. Предоставяне пред Възложителя на ежемесечни доклади и окончателен доклад за
извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи,
съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ
строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и
съответно необходимите мерки за решаването им.
2.7. Изготвяне на Окончателни доклади за всеки един от строежите, съгласно чл.168, ал.6 от
ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването им, включително технически паспорти за всички
строежи, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
2.8. Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация.
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да упражнява дейностите по строителен надзор от предмета
на настоящата поръчка, на основание лиценз № …............................... от ….................................. ,
издаден от МРРБ, по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или въз основа на документ, удостоверяващ
правото за извършване на тази дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на
Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, допустим на основание чл. 166, ал. 7 от ЗУТ.
ІІ. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на строителен надзор в периода от
сключване на настоящия договор до издаване на Разрешение за ползване на последния от строежите,
предмет на поръчката.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве в
периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без
забележки) за съответния строеж
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателните
доклади по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за в срок до …….календарни дни (съгласно офертата на
Изпълнителя), след подписване на съответния Констативен акт обр. 15 и получаване на всички
необходими становища от специализираните контролни органи и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като съдейства
за въвеждане на строежите в експлоатация.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да състави и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически
паспорти по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за всяки един строеж в срок до …….календарни дни (съгласно
офертата на Изпълнителя), след подписване на съответния Констативен акт обр. 15.
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Чл.5. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор за извършения строителен
надзор е със срокове, съответстващи на гаранционните срокове за изпълнените СМР.
IIІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. (1) За изпълнението на възложените дейности, съобразно предмета на настоящия договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в общ размер на ………… лв.
(…………………. лева), без включен ДДС, или ………… лв. (…………………. лева), с включен ДДС,
съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.
(2) Стойността на възнаграждението по предходната алинея е окончателно договорена и не
подлежи на промяна през срока на договора. В цената са включени всички възможни разходи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строителния надзор, включително и изготвяне на техническите
паспорти.
Чл.7. Посоченото в чл.6 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
(1) Без авансово плащане;
(2) Междинни плащания, съответстващи на завършения съответен етап от строителството, в
зависимост от финансовите средства, с които разполага Общината;
(3) Окончателно- след извършване на определената работа и нейното приемане от комисия,
назначена със заповед на Кмета на Община Ценово в съответствие с указанията и изискванията на
ПРСР, мярка 321;
(4) Всички плащанията ще бъдат извършвани след осигуряване на необходимите финансови
средства от Община Ценово и при изпълнение на Условията и реда за изплащане на безвъзмездна
финансова помощ със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
/ЕЗФРСР/ и кореспондиращото национално съфинансиране;
(5) Община Ценово има право да откаже изплащане на цялата или част от сумата на
Изпълнителя, в случай, че Фонд «Земеделие» не одобри част от изпълнени видове и количества СМР
или др. разходи или откаже плащане по изпълнението.
Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен
протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и
натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на
възстановяване по сметка на Възложителя.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
9.1. във всеки момент от изпълнението на договора, самостоятелно или чрез възлагане на друго
лице да осъществява цялостен, непрекъснат и компетентен технически инвеститорски контрол, без да
създава пречки за оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода по изпълнението на предмета на
договора;
9.3. да предявява в случаите, когато не е съгласен с предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възражения в 3-дневен срок пред органите на ДНСК съгласно чл. 168, ал. 4 от ЗУТ;
9.4 да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателен доклад за упражнен строителен надзор,
включително и приложенията към него, в 3 (три) оригинала на хартиен носител и на електронен
носител – в 2 (два) екземпляра – за всеки строеж поотделно;
9.5 да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически паспорт, в 3 (три) оригинала на хартиен носител и
на електронен носител – в 2 (два) екземпляра – за всеки строеж поотделно.
9.6. да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;
9.7. да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи
неизпълнение на зъдълженето на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл.
171, ал. 1 от ЗУТ, до отстараняване на нарушението.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
10.1. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на своята компетентност, при
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изпълнение на задълженията му по този договор, като му предоставя своевременно цялата
информация, необходима за изпълнение на предмета на договора, след предварително искане за това
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10.2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван
инвестиционен проект за всеки един строеж за ползване по време на строителството и копие на
разрешението за строеж за съответния обект;
10.3. да осигурява свободен достъп до строителната площадка на експертите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по всяко време за упражняване на функциите им;
10.4. да определи свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;
10.5. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в сроковете, по реда и при
условията на договора.
10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отговорен за утвърждаване на разходите, извършени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на фактури и/или други документи с еквивалетна доказателствена
стойност.
10.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на
конфликт на интереси.
Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на
функциите по договора, на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани
със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност,
икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 52 от
Регламент на Съвета (EO, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за
общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006
г.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
11.1. да упражнява строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1
от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168,
ал.1 от ЗУТ.
11.2. да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го
представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;
11.3. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено за възникнали въпроси;
11.4. да съставя и подписва съвместно със строителя всички актове и протоколи по време на
строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за
законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството;
11.5. да завери заповедната книга за всеки един строеж и да уведоми писмено в 7-дневен срок
от заверката Общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за
национален строителен контрол.
11.6. да осигури присъствие на строежите по време на изпълнение на строително-монтажните
работи на координатора по безопасност и здраве за етапа на строителството от заверяване на
заповедната книга до подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за съответния строеж;
11.7. да предоставя на Възложителя ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения
строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на
основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор,
съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и
съответно приложените и/или необходими мерки за решаването
11.8. да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване
на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки.
11.9. да уведомява при нарушаване на техническите правила и нормативи Регионалната
дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението;
11.10. да извърши съвместно със строителя необходимите действия за получаване на становища
от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежите и готовността
им за въвеждане в експлоатация;
11.11. да изготви, след приключване на строително-монтажните работи и след издаване на
всички писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение
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на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация окончателен доклад за всеки обект в 3
(три) оригинала и в 2 (два) екземпляра на електронен носител;
11.12. да състави технически паспорт за всеки един строеж преди въвеждането му в
експлоатация в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за
техническите паспорти на строежите;
11.13. да отстрани всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по техническия паспорт в тридневен
срок от предаването им;
11.14. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническите паспорти в 3 (три) оригинала и в 2 (два)
екземпляра на електронен носител за всеки един строеж;
11.15. да е застрахован в съответствие с чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за
вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му;
11.16. да изпълнява предмета на договора чрез квалифицираните лица, които подписват всички
актове и протоколи по време на строителството, подробни ведомости за изпълнените СМР и др.,
включително съпътстващите документи за издаване на Разрешение за ползване на всички обекти.
11.17. чрез правоспособните си лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при необходимост дава писмени
указания, отразени в Дневника на строежа, за точното и качествено изпълнение на СМР и взема
технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за това задължително уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури ежедневно присъствие на обектите за целия
период на изпълнение на строителните дейности.
11.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в
докладите от проверки на място.
11.20.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението
на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
11.21. Да изготви окончателен доклад придружен с „Технически паспорт” до “Дирекцията за
национален строителен контрол” относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация
заедно с технически паспорт на обекта.
11.22. Да внесе от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено искане за назначаване на Държавна
приемателна комисия придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли
2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
11.23. Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с
изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че наетите от него специалисти, които ще изпълняват
функциите на консултанти по настоящия договор не са проектанти и/или строители и/или
доставчици, както и че не са свързани лица по смисъла на ТЗ с проектанта, доставчиците и строителя
на обекта, подлежащ на строителен надзор по настоящия договор.
Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи за спазване на предвидените СМР в
техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила
и норми за съответните дейности, както и за спазване на необходимата технологична
последователност за изпълнение на различните видове СМР.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да контролира влагането на качествени материали, придружени
със сертификат за качество в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на строителните продукти.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да контролира спазването на държавните нормативи по
опазване на околната среда и за създаване на безопасни и здравословни условия на труд от
изпълнителя/ите на строително – монтажните работи на обекта. След окончателното завършване на
строежа да осъществи контрол по освобождаването и почистването на строителните площадки.
Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор е длъжен да допуска Управляващия орган,
Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската
служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни
одитори, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място,
строителен надзор във връзка със строителните дейности по проекта и да проведат пълен одит, при
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необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към счетоводните
отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне Управляващия орган, Сертифициращия орган,
националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни
представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с
процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите
интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото
национално законодателство.
(3) За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на служителите или представителите
на Договарящия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори
достъп до местата, където се осъществява строителен надзор във връзка със строителните дейности
по проекта, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът предоставен
на служителите или представителите на съответните органи, цитирани по-горе трябва да бъде
поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите
трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява
проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им
местонахождение.
Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява и предоставя при поискване всички
разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, свързани с
изпълнението на дейностите по настоящия договор, за период от три години след приключването на
Оперативната програма.
(2) При проверка на място от страна на Управляващия Орган, Сертифициращия орган,
Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се
задължава да осигури присъствие на негов представител на обекта, достъп до помещения, преглед на
документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия договор.
(3) Всички препоръки направени от страна на Управляващия орган в резултат на направена
документална проверка или проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на
договора. В случай на неустановена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.
Чл.16. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация
и публичност при изпълнение на дейностите.
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
17.1. да получи възнаграждението си в уговорените срокове, по реда и при условията на
договора;
17.2. да изисква чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, присъствието на проектанта, когато това се налага, както
и когато се съставят задължителните актове и протоколи;
17.3. да упражнява правата си в рамките на пълномощията си съгласно договора и всички
действащи в Република България нормативни актове.
VІ. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
Чл.18. За гарантиране на договорните си задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди
подписване на договора гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) % от стойността по чл.6, ал.1 ,
без включен ДДС, за пълния срок за изпълнение на дейностите от предмета на настоящия договор,
представена в една от формите по чл. 60 от ЗОП (банкова или парична):
Ако участникът избере да представи банкова гаранция в полза на Община Ценово за участие, в
текста на гаранцията изрично се е посочваа възможността за задържането й по реда на чл.61 от ЗОП.
Банковата гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло
или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да бъде безусловна,
неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното
обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно
плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е
изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.
Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след датата
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на издаване на Разрешение за ползване.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у
него.
Чл.19. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.20. В случай, че поради възникнали обстоятелства от непредвиден характер се наложи
удължаване на крайния срок по чл.4, ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на валидност
на банковата гаранция преди изтичането му. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите
по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно
условията на настоящия договор.
Чл.21. При появили се дефекти на СМР, в рамките на гаранционните срокове, които ще се
отстраняват от съответния Изпълнител на СМР за негова сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия
договор, в качеството си на строителен надзор, ще участва при подписване на съответните протоколи
– при констатиране на дефекта и съответно в последствие при отстраняването му. За такива появили
се дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено ще уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За тези случаи
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ЗАСТРАХОВАНЕ
Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него дейности от
датата на сключване на договора до изтичане на гаранционните срокове за строежите по Наредба № 2
от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
Чл.23. Гаранционните срокове за строежите се определя съобразно договора за строителство,
като същите започват да текат от датата на въвеждане на съответния строеж в експлоатация.
Чл.24. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежа е имал проявен
дефект, до отстраняването му.
Чл.25. За периода на гаранционната си отговорност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл.
171, ал. 1 от ЗУТ.
Чл.26. При прекратяване на дейността си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се застрахова в
съответствие с изискванията на действащите към конкретния момент нормативни актове.
Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на
другите участници в строителството и солидарна отговорност с проектанта и строителя за щети,
причинени от неспазване на техническите правила и норми при проектирането, строителство и тези
за безопасност и здраве, предвидени в действащата нормативна уредба.
Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнение на дейностите по договора или като
последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране на такава щета или
вреда.
Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност
за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение на дейностите по
договора или като последица от него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове
или жалби, вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на изпълнителя, неговите
служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на
трети лица.
Чл.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи солидарна отговорност със строителя за неспазване на
техническите правила и нормативи и одобрените технически проекти.
Чл.31. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за
другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.
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VIII. НЕРЕДНОСТИ
Чл.32.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава незабавно да докладва на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на измама и/или нередност.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са длъжни да установят и прилагат подходяща
система за разкриване, отчитане, докладване и последващо разрешаване на всички регистрирани
случаи на нередност по проекта.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми всички свои служители, работещи по изпълнението
на проекта, относно определението за нередност и да ги задължи да докладват всеки случай на
подозрение и/или доказани случаи на нередност съгласно установена процедура от Възложителя. При
подписване на договора, изпълнителят декларира, че всички негови служители са запознати с
определението за нередност и начините за докладване на констатирани нередности.
IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ
Чл.33. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:
33.1. по взаимно съгласие на страните;
33.2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
33.3. при предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от право да упражнява строителен надзор;
33.4. при предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от правото да упражнява функциите на
координатор по безопасност и здраве;
33.5. с изтичане срока на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да упражнява функциите на консултант по
смисъла на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и неподновяването му;
33.6. в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора
по причини, за които страните не отговарят.
Чл.34. Всяка от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата не изпълнява
задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока за изпълнение на
съответното задължение.
Чл.35. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени промени в
обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не отговарят,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми по чл. 6, въз основа на
протокол, съставен и подписан от страните по договора.
Чл.36.(1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата стойност
на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на
получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, същият
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.5 % от съответното възнаграждение,
определено по чл. 6 от настоящия договор за всеки просрочен ден.
(3 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи изискуем документ, или не извърши дължимо действие
по този договор, то същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от общата
стойност по т. 3.1., за всеки ден закъснение, но не повече от 5%. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
може да развали договора по реда на чл.38.
Чл.37. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0.1 % от стойността на непреведената в срок сума за всеки просрочен ден.
Чл.38. При едностранно прекратяване на договора, виновната страна дължи на изправната
неустойка в размер на 10 % от възнаграждението по чл. 6.
Чл.39. В случай, че в срока на изпълнение на договора, Лицензът за упражняване на строителен
надзор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде прекратен или изтече без да бъде своевременно подновен,
автоматично се прекратява настоящия договор, като отношенията между страните и разплащанията
се уреждат на база извършената до момента на прекратяването на лиценза работа.
Чл.40. Ако при ревизия от страна на данъчна администрация бъде непризнат данъчен кредит
или бъдат наложени други санкции по фактури издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ-последният обезщетява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с размера на непризнатия данъчен кредит, други санкции и начислените лихви.
Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.41. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение
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на свое задължение в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства, в това число и за
причинените от това неизпълнение вреди.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непредвидени обстоятелства, те не
могат да се позовават на последните при неизпълнение на задълженията си по договора.
(3) По смисъла на този договор непредвидени обстоятелства са обстоятелства от извънреден
характер, които страните при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да
предвиди или предотврати.
(4) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в резултат на
неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то тя е могла да
бъде преодоляна.
(5) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок до 7
(седем) календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за
това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната,
позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за
възникването й, изходящо от официален орган.
(6) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя
не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни
задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била
налице непреодолима сила.
(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непредвидени обстоятелства, страната, която е дала известието по ал.5, в пет дневен срок писмено с
известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.
(8) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал.5 не даде
известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с известие
уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да
даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е пократък от пет дни.
(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал.7, изпълнението на договора не е
възобновено, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за
неизпълнение на договора.
(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени
обстоятелства, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал.5.
ХІ. ПОДСЪДНОСТ
Чл.42. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод
неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата
недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.
Чл.43. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те
подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското
законодателство съд по седалището на възлоажителя.
ХIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.44. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби
на българското гражданско законодателство.
Чл.45. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в
писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.
Чл.46. В срок до 10 (десет) дни след подписване на договора всяка от страните информира
другата страна писмено за определеното от нея лице за контакт по този договор, неговия факс и
актуален адрес за кореспонденция. Посочените данни могат да се променят само с писмено
уведомление на съответната страна по реда на договора.
Чл.47. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие
на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и
електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.
Чл.48. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на
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трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.
Чл.49. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за
другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на този договор.
Чл.50. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен в хипотезите на
чл.43, ал.2 от ЗОП.
Договорът се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Раздел 8.
ПРИЛОЖЕНИЯ










Приложение № 1: Образец на техническа оферта
Приложение № 2: Образец на ценова оферта
Приложение № 3: Образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
Приложение № 4: Образец на Декларация за използване на подизпълнители
Приложение № 5: Образец на Списък на изпълнени услуги
Приложение № 6: Образец на Декларация за липса на свързаност с друг участник или
кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство
по чл. 8, ал. 8, т. 2
Приложение № 7: Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договор
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