
БрkакЕrт ЕАд

6280
гр, Гълъбово
обл, Ст, 3агора

тел,:04181 621 28
тел/факс: 0418/ 623 93,

УТВЪРflИЛ:

янилин
из дирЕктор

в

д о rсъzl\лЕ, н т АII Iл_jrI

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕIlА ПОРЪЧКА С ПРЕ.ЩМВТ:

,,ИЗГРАЖДАНЕ НАДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ (НПО) -
ВТОРИ ЕТАII', реф. М 121001/2018г.

ВИД НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ФЕВРУАРИ,2018 г.



СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЩИЯТА :

I

l. Общо описание, условия и изисквания за изпълнеIIие Ila поръчката,

,, Техническа спецификация

_r. .Щруги изисквания къN,I участниците

4. Образец на оферта за участие

5. Образец на оферта на техническо предложение

6. Образец на оферта на ценово предложение

7. Стандартен образец на ЕЕ!ОП

8. Проект на договор

9. Указания за начина на подготовка на оферта за участие

Изготвил:

иван Монев
Ръководител

Съгласували:

Полина Маринова
Гл. счетоводител

Георги MlrTeB
Гл. инrкенер

Красимир Костадинов
Ръковоител отдел

Петя Хадлtиева
Юрисконсулт



1. ОБЩО ОПИСАНИЕ, УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ IIА
поръtIкАтА
1.1. ПDедмет на поDъчката: ,,Изграждане на депо за неопасни проIIзводственII отплдr,l|tt

(НПО) - втори етап."
Изпълнението на дейностите по обществената поръчка е с цел закриване lt Texl,1ll(]ecl(a

рекултивация на съществуващ сгуроотвал и изграждане на депо за неопаснII производсl,веlll l

отпадъци на територията на съществуващия сгуроотваJI.

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции.

II. Изrrсквания на Възложителя за изпьлненд!щ_дgDд:цдIдi
2.1. Срок за изпълнение на поръчкатд: 180 дни от датата подписване на Протокол Л! 2 за
откриване на строителна площадка и за оI]ределяне на строителна линия и ниво и предвиденI.1те

други случаи в чл.7, а,r.З, т.2 от Наредба NЪ 3 от З1 юли 2003 г. за съставяне на актовс ll
протоколи по време на строителството.

В срок до 5 дни от датата на получаване на покана от страна на Възлоltсrrтеля.
Изпълнителят следва да се яви при Възлолtителя за подписване на Протокол за предаване Ila

обекта за започване на работа. В 3 /три/ дневен срок, считано от датата на подп1.1сване на

Протокол за предаване на обекта, се подписва, Протокол Ns 2, след което се започFа рабоr,а Ita

обекта.
2.2. Място на изпълнение: .Щепо за неопасни производствеtlи отпадъци на Tepllтopllrrгa ]In

съществуващ сryроотвал на ,,Брикел" ЕАД, находящ се в гр. Гъльбово, в УПИ I-2З, III-2З.
|Х-З2, Х-26, XVII, XIX-26,11 и УПИ ХХХII-23, в кв. 503 по плана на,,Брикел" ЕА!.
2.3. Варпантност па техническата и ц€нова оферта: Не се допуска да се представят разJl}лчнIl
варианти на офертата.

III. Гаrrанцпонен cDoK ц пекламации:
3.1. Възлолсителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършR[t
проверка относно качеството на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейгtосl ttl,t

изпълнителя.
3.2. По всяко време от изпълнението на
възражение за недостатъци или появили
дейност.
3.3. Гаранционен срок на извършените СМР - 5 години, считано от датата на подписване IIа

Акт обр. 15.

3.4. При рекламации, срокът за явяване на специалисти на Изпълнителя е до 5 /пет/ днIt tll,

предявяване на рекламация от Възлояtителя,
3.5. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е до 15 /петнадесет/ днrl след ]Iа,гата llir
подписването на протокола за рекламация от Възлоrrtителя.

съответствието си с изискванията на възложлlтеля:
4.1. Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална деt"ttIосr,:

Участникът следва да е впIfсан в Щентралния професионален регистър на cTpoIlTeJlrI,
съгласно Закона за каN{арата IIа строителите за изпълненIlе на строежлt със слсдIIIII]
обхват: строителнIl дейностlr по обектrr I група, I категория, съгласно Нарелба JYp l oT,

30.07.2003 г. за но]лlенклатурата на вIlдовете строежII и чл. l37 от ЗУТ.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чулtдестранните участници могат да докажат регистрацията cll в

аналогични регистри съгласно законодателството на дър)rавата членка, в която са yc,l]aнoBeH1I.

При участие на обединение, което не е юридическс лице, изискването за регистраt(Itя се

доказва от BceKlI участtlик в обединението, който ше извършва строителство съобразtttl

договора Възло>rtителят има право да отпраl]l]
се дефекти при изпълнението lla извършеllата



l)азI I рс,це_ilеlI l IeTo IIа ytlac]-Iic,Io на лllцата прLI tlзп],лIIсIl tle на jleii]loc гtl,jе. IIрсдвIIлеrI() в догоI](]l)а
,]il сl,здаваrIе tIa обед1.1нение.

ПIlп 1,частlrе на подизпълtIlIтели. същlIтс следва да отговirрят на горепосочеltотtl
Il,]t]cl(Baнe с,ьобразно вида и дела о,l,поръчката. който ще изIlьл}Iяват.

.1.2. 1,1зltсквlllllя за rIKoIIotrIllrrecKo rr финансоRо състоянIIе:
,1.2.1 . Участнrtкът, KoйrTo ще осъществrIва строlпе"цс.IRото с.]I€дRа дil IlpIITerKill}a

ваJlIIлIlа ]ac,r,p:lxoBKa ,,Профсспона.rlIlа отгоl}орlIост" за вllслlI, tl pIItllIIIeIl lt II2l дI).l,гlI
lJчilстrIIIцII в сгроlIтелството rl/rlлrl IIrr трепI .ltIIlla, вслелст.вIrс IIп IIeIIp:lвoirteplrll лсilсlвtlrl
ll.цrl бcз/lci'lcтBIlrI прII llлIl по повоД IIзпъJl]IеIIIlс Iln ]а/Iъ.rIlliсllIIrl'гil IIill ]а tlc.;llt}l cl)()t( Ilil
/,lol ()l}oI):r.

Jirбeltei,ttKa:
За 1,IacTHtIt<. vстановен/регистри parI в Р Бъ:lгарrtя ,]астраховItа Iа -.Ilро(lесrrсlllалtlа

0,I,1,()B()l)IIOсT'. сjiелва да бъде съгласно чл. чл.171. ал,l о-r ЗУ]' за сIl)оliтслство. llOl(llltlJalIla
\IIIlIlI]\lilлIIата зас грахователна сума за строитеJI за строежI{ вrо]]а ка,геI оl]llя съгJIасIIо чл, 1З7.
aзt, 1 . r,. 2 ЗУТ в размер на 600 000 лв.. съгласно чл. 5. ап.2. r.2 clT I Iаре,:tбата за \,слоtil.Irl I а }I I]сда
за :lа/r(,LJI)кlIтелll о застраховаIIе в проектиране.tо }.I cTl]orI,t e,,lcTBo,Io.

Ja t,,lас,гнltК vстановен/реглlстрираН извън Р Бълt ltpttlt. ,JacTpaxoBI(aTa за ll1lo(lcclIolla_rtlla
() II OL]Ol]lloc I СЛСДВа /:(а бъде еквtrвzrпенl. на тази Tro чл, l7l. ал. l от ЗУ']'. IIt] напl)авенtl с.1,I _п:lсII()
]аI(оно.i(ill,слстВо,го на държавата. където с чстаrIовсrt/регlIс гр,.Iрirн \rtI:lcTIII.1Kbl.

ГIрtl ччастltе lta обедрtrIение. което не е IоридиtIесI(о лице- rIзIIсIiванего ]а ,застраховltil

..Пllоt!сс1.1она:tltа отговорност" се доказва от всекп yllacTHIiI( в обе,,lllrlсl ttteTO. K0I-1TO lIle
lIзвъl]UIва с1,I)оителс,ll]о съобразttо разпl]еделеtlllето нх VtlacT}leTo lla JItll(aтa прlI IIзп-ь.[IJеIIIiс IIа
лсl:lлItlс гllt,е. пl]едвидено в логовора за създаване на обедlIненлlе,

ГIрtl ччастttе tla подLJзпълни'IеллI. същtlте следва да отговаl]ят tli.l гоl)еIlосочсноl о
I{зlIcl(t]ilнe съобразно вrIда и дела о,l,поI]ъчката. който ще изпъ.лlJява.г.

{.2.2.}/ча стнIlкът трябвir да е реалIIзIIраJI i}IIIIIIIlta.lIeII обц обороr-в ра]пlер IIс IIо -llil.,IIiо о1' 2 500 000 лв. (лва пrIlJIlloнa II петсто,гlllI хll"rядll .певlr) ]а Ilос.цслIIII l,e .I.pIl

пl)IIк.IIlочII.цII <|lllrIaHcoBrr годIlнII.
Прtt ччас'l'ttе IIа обединения. които не са lоl]I]дичесI([I -rllllla. съо,lвегсТВI]еIо с NII,IHll]\Iilr]}IO Io

ll,]IIcl(Balic се j(оI(азва о,г обедltнението участн1]к. а lle от l]сяI(о от лл]Itilта. l]l(_rIO.IelItl R ltCl ().

IIllл t,частие ]Ia подизпълнители. същите с,цедва ila отговарят на гоl]елосоrIсII(ll(]
IIзIlcI(BilFlc. съобразlrо вrtда и деJlа от поръчката. който це l1зп],лнrll]ат,

J._]. llзпсlсваIIllя за тсхIIIlческrl lr llрофесrlоlrалнll сllособнос,гlI:
{.з.l. Y,lacT'lrltKъT, през посJlсдlIIlr'е 5 (пе'| ],олIIlIll, ctIIiTaHo от /lil Ill.tа Ilil Il0даваIIе

llzr оt[ер,гата, сJlедва да е Ir]lrълIlItЛ са iltостоптслltо ltJIII съвDrестIfо, IIоне едlrlr обскг,
Il,ljcl1,1 IlчсII IlJllI сходен с тозII }lл настояпIата обrцественit поръrIка.

Г[о.,l -.обекr,. L,дентtlчеII или сходеН с тозLI на настояtцата обпlествегtа поръ.Iка" слсдва,цal
сс разбlI1-1а извърIIIване I{a строителнrI дейIIос].rI по изгра)I(даIJе,|.о IIа пJIоIJtадI(и tlltl.,tlt деIlat за
()1-пltд,IJtlII. вклIочваtци и направата на долеll изолациоtIен el(paH ]\IIIIIeI]aJleII заIlечатваtIl IlJIacТ II
1.I,]I-|]а)l(лаFIеl,о IIа лреIlа)Itна и оросителна c1.1cTeMa.

.l.З.2.УчастlrIlкыг сJIедва да ра,]l]олага с pbItoBoJIeII .гex1IIItl€cKIt съсtirв с
пlrофссlIоналtlа компетентrlосl, за IlзпъJlIIсIIIIе H2l порьчItатд, KilItTo сjIсдвil:

МIIlIllпlа.пцll llзIlскваIlIIя:
ТехltlIческll ръководител Ira обекта - о.Iговаряtlj I]a IiзискванrIята на чJ]. lбЗа от ЗУl-. с

опlll, l(а,tО те\tIt,lческl{ ры(оводлIтеЛ ]uиIlлIпlчl\,I 2 годинl.t LI оп}lт ка]о ръковолитсJI rIа поне едllII
обеltl,. tIдеllтtt.tсIl лiлl.t cxollell с тозtл tla IIастоящата общес t BcHil пор.ьчка.

С гроIrтелеIr спецIfалIlс,r със спсцIlаJlIIост ,,ГеrrдезIIя'' lIлll cKBtlBaлcHT,tla (}I-пIl
аllа.погI,ILIIIа спец}IаJtIIост в случаliте когато образоваr,е,пtlо-ltвали(lrlкаl (lioHHa l.a cTeIIe[I с
ttрtrлобlIllt в ,г(,ь]]}кава в която Iляl\,1а съотве,lllата спецрIалност). с опlIт ItO спеI lltaJIll()cl.I il
ltlt tt ltпI\,пl ]г,



КоордитIатор по безопасност п здраве с успешно завършен курс на обучение за
координатоР по ЗБУТ и удостовереНие за Координатор по безопастнсlст и здраве в
строителството.

специалrrст - контрол на качеството - строителен инженер, прите)liаваIIl
удостоверение За ПреIчIинато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на
строителството и съответствие на влаганите в строежите сц)оителни продукти.

уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, локазва!Iето lIa
ОЪОТВеТСТВИе С ПОСтавените изисквания за образователно квалификационна степеI{ се
удостоверява и с посочване на еквивfuтентни на изброените по-горе специалности.

Под ,,еквивалентно образование" или ,,еквивfuтентна специалност" следва да се разблIра.
придобито образование или специалност! приравнени към посочените. Приравl{енII са
специалностите, rIри които учебttата програма на специалността покрива най-N{алко 80 на cro
от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе.

Когато УчастНикът е устаноВен и регистриРан извъН Република България, се предс,l.а]]я
списък на експертите, като притежаваните оТ тях специаJIноСти и правоспособност следва.l(а
съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателствот11 tla
държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и спецLlалнос.l
коIIкретниЯ експерт този списък се представя чрез попълване на съответното поле на ЕЕ!О I L

Едно лице, предложено от учаотниците, не л4оже да съвместява длъжности.
У,lастникът може да посочи и други експерти, Ko}ITo да включи при изпълнение.rо Hit

поръчката.
4.3.3.УЧаСТНИКЪТ СЛеДва да прилага внедрена система за управленIrе на качеството,

съfласно Бдс EN ISo 9001 или еквивалент, система за управление на здравословlIlI 11

безопаснп условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001 и система за управленtIе зir
управление на околната среда, съгласно ISO 14001 илIt еквивалент.

ВъзлоrкителяТ ще приеме еквив,t],IентнИ сертификати, издаденИ от органи, yc.t.aнoBeнI{ l]

други дър)Itави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване IIа
качеството.

4.З.4. Участникът следва да разполага с необходимата TexIrпKa за изIIъJI}IенIIе llil
поръчката, както следва:

ла ВИД ТЕХНИКА Брои
1 автокран lб т 2

2 булдозер 90 - 108 к,с. 2

з самосвали 8

4 валяк вибрационен самоходен б - 8 т 1

) чеJtни товарача 1

6 ]\Iеханична TnaMooBKa l
1 електроагрегат подвижен 10 kw 2
8 апарат за челно свързване натръби pehd 100 (о1 10-о280) 1

9 апарат за челно свързване на тръби pehd l00 (о25-о90) 1

10 изпитвателна техника за хидравличl{и изпитания 2
11 заваръчна техника за листова геомембрана 3 2 мм pehd 1

12 изпитвателна техника за заваряването на геомембраната 1

забелеэttка:
При участие на обединения, които не са юридически Jlица, съответствието с минип{алното

изискваI]е по т. 4.3.1., 4.З.2., ч,4.З.4. се доказва от обединението участник, а не от I}сяко от
лицата, включени в него, Изискванията по т. 4,З.3 следва да се докажат от всичкI{ участIlI.1цIi в
обединението, които ще изпълняват строителство, съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълЕение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението,

I



При участие на подизпълнители! същите следва да отговарят на горепосоченrtте
изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката.
който ще изпълняват.

Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трет!1 лиц.t.
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързаIIи с
икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да ]\IoI(e дil
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като, преди сключване на договора, представI{
документи за поетите от третите лица задълх(ения.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването ]lil
които у]астникът се позовава на техяия капацитет и за тях да не са налице основаlll1ята за
отстраняване от процедурата.

У.Iастникът представя цD]!дgщlhщата:
- Удостоверение, че е,вписан I]ентрален професионален регистър на строителите в Българrtя зir
изпълнение на строежи първа група - първа категория строежи;
- Сертификати по EN ISO 9001; EN lSO 14001 и BS OHSAS 1800l или еквивалент;
- .Щокумент за валидна застраховка ,,ПрофесионаJIна отговорност" съгласно чл. 17l от ЗУТ.
- .Щоказателства, че кандидатът е изпълнил самостоятелно или съвместно, поне един обеltт.
идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.
- ,Щекларация, че участникът разполага с необходимия персонал за изпълнение предмета гIа

поръчката.
- .Щекларация, че участникът разполага с необходимата техника за изпълнение предN{ета IIа

поръчката.

щудд9д]зцдц!
5.1. Протокол Nч 2 за откриване на строителна площадка и за определяне на строителIIа лIiнIiя Il

ниво и предвидените други случаи в чл.7, ал.3, т,2 от Наредба ЛЪ 3 от 31 юли 200З г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
5. 2. Заповедна кI]ига на строежа.
5. 3, План за безопасност и здраве при работа.
5.4. Изпълнителят изготвя и монтира информtационна табела за строежа.
5.5. Щвустранни актове между упълномощеЕи представители на възлоя(ителя и изпълнителя за

установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, при коIlстатиралiето
невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради причините посоt]енi.l l]

Прилояtение N!10 към чл.7, ал.З, т.10 от Наредба ЛЪ3 за съставяне на актове и протоколлl по
време на строителството към ЗУТ. (ако е имало такива случаи).
5.6. Протоколи мея(ду упълномощени представители на изпълнителя и възложителя за
извършените и подлежащи на заплащане натурални видове строително-монтажни работll за
е)кемесечно р.вплащане (акт обр. 19).
5.7. Сметка опис - по образец на възложителя при ежемесечно разплащане.
5.8. Констативен акт за установяване годността за приемане на cTpoerKa (акт обр. 1 5),
5.9. Изпълнителят се задължава с Констативния акт за установяване годността за прие]\,Iане IlLl

строея(а (акт обр. 15) да предаде на Възлоrrtителя и екзек}"тивната документация на обекта.
5.10. Сметки за изплащане на СМР по завършения обект (подобеI<т, етап) по образеr1 tta

възло}кителя. - бивша смета Ns8
5.1 1. Всички строителни книжа изисквани по НаредбаNоЗlЗ1 07 .200З г. към ЗУТ за съставяне IIii

актове и протоколи по време на строителството.
5.12, Към момеЕта на съставяне на Коrrстативния акт за приемане на извършените CN4P.
Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя oTtIeT с потвърждаващи докуп,lеIlтli.
които подробно показват в одобрёната от Възлоrrtите,ля форма:

{



- Окончателната стойност на всички работи, извършени в съответствие с !оговора до датаl,il_
посочена в Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. l5);
- Каквито и да е допълнителни суми, които Изпълнителят счита за дължими;
- Екзекl тивна докумен тация.
5.13. Акт образец Nэ 16 за установяване годността за ползваве на cTpoelKa,

VI. Условпя за фоDмпIrане на цените:
6.1. Валута - Валутата на офертите да бъде български лева,
6.2. .Щруги условия за формиране на цената - Критерий за оценка на офертите и класиране Ila

участниците е предло)I(ената наЙ-ниска цена за изпълнение на порьчка]а, В тази cTol-iH()cl
трябва да са включени всички разходи на Изпълнителя за цялостното изпълнение на поръlIкатzl.
Формиране на цената, която ще участва при оценяването предложената единична цена се

умножава по прогнозните количества, обявени от възложителя.
Itмкулираната обща цена е само за целите на оценяването на офертите, като

конкретните СМР ще се заплащат по предложената в офертата единична цена за съответIIото
реално изпълнение работи.

IJените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия! ItредLIтнli
и платея(ни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите ]]

Документацията за участие.
6.З. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка възлиза на 936 000.00
/деветстотин тридесет и шест хиляди/ лева без ЛС. В тази стойност не са вклIочеIIII
непредвидените разходп по строIлтелството, чиито максимален размер моlке да достlIгtIс
до 57n от посочената прогнозна стойност на Смр.

Така посочената прогнозна стойност на поръчката представлява максималния финаltссlв
ресурс осигурен от Възлоlкителя. Предлолсени цени (обща стойност), които налхвърля l

прогнозната стойност по поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговаряIцI.I на
предварително обявените условия на Възложителя.
6.4. Условията на плащане:

Разплащането ще се извършва по банков път, в срок до 45 (четиридесет и пет) днIл след
представяне на следните документи от изпълнителя:

- двустранно подписан протокол, без забелелtки, меlttду Възложителя и Изпълrrl.rтеля за
Iлзвършените и подлежащи на заплащане натурални видове строително-монта}кни работtt зlt

е}кеNlесечно разплащане (акт обр. 19), придрулtен със сметка - опис в три екзеIчIпляра (по
образец на Възлоrкителя)

- фактура оригинал към съответния акт обр. 19.

Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представеният документ.

Плащането се извършва по следния начин:
- В срок до 45 дни от представянето на месечната фактура оригинал и aIcT обр, 19 кьм

същата, се заплащат 907о от стоЙността на съответната фактура,
- Остатъкът от дължимите месечни суми, в размер gа 10 О/о от стоЙността на всIIчкII

фактури, издадени при изпълнение на дейностите по обществената поръrIка" се
заплащат в срок до 45 дни от датата на подписване на акт обр. l5 от страна на всI,IчкII

участници в строителството.
6.5. Условията за изпълпение на допълнптелни дейности, които се заплаrцаI, ()l,

непредвиде}rите рдзходи: Непредвидените разходи за строително - монта)Itни работи cir

разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строително MoItTaxclltt рlбогtt
и/или добавяне на нови количества или нови видове строително - монтalкни работи, KolITo l(bNI

момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект
обективно не са могли да бъдат предвидени,, но са възникнали доrrълнително илI.1 прl.t

изпълнение на дейноотите са се проявили rtaTo обективно необходими за въвеждане на сlбеltта в
експлоатация или за ползването му по предназначение. Непредвидените разходи (в разп,tер лсl

I



50Z от прогнозната стойност на СМР) ще бъдат заплащани след съгласуване tl одобреlItIе от
страна на Възложителя прII изпълнение на следните условия:

6,5.1. Промяната е възникнаJIа поради обеrtтивни обстоятелства, нало)ItLIлl] HOI}II

искания и заповеди на Възлоrкителя и/или Проектанта, записани в Заповедrrата кrrига на обеtt,га.

6,5,2. Промяната се удостоверява с протокол, подписан от всяка от cTpaHIlTe l]

строителния процес. !окупrенl,ите се придружават със становиlце на авторския наilзор-
съгласувано с лицето, упражняващо строителен надзор или м/у техни упълномощеIlll
представители и лодробни ведомости ;

6.5.З. I {енообразуването на новите видове СМР в тези случаи става по споразуl\{еI I lic
между страните, като единичните цени на тези СМР не могат да бъдат по високи от
заjIожеIIите в ценовото предложение ](ъм насIоящата обществена поръчка, цени за аналоглlчIJlJ

видове работи.
6.6. Щругп условия свързани с отчUтането на изпълненйте деriности и начIIна на тяхlIото
заплаlцане

Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол NIe)It.tt)

Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка - опllс в Tl]Il

екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресп,Iята llo
действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете раРоr,и в КСС'
към договора. Точните и окончателни количества за разплащанЪ ше се определяt чl]ез

из]чIерване ло време на изпълнението, Измерването ще се извършва преди съставяне на attt orr1l.

19 и спIетките за плащане от представители Възлохtителя. В случай, че коллlLIество,|,о lla

действително изпълнените работи не съвпалат с договорените, ще се заплащат действttтt,л llt,
изпълнените по договорените единични цепи, след като са доказани с констативни двус,lраrlllо
подписани протоколи. Обемлt, изпълнени над предвидената обща прогrrозrrа cToiirrocT ltit
обществената поръчка (евентуално - плюс съгласуваIlп rr одобреlrп от Възлоritrr,гс.lяl
непредвrlдени рлзходи по строителството), няйа дд бъддт заплаrцани.

Обемите, предвидени за изпълнение от Изпълнителя по договора за в,ьзлагане IIа

обществената поръчка, които междувреп{енно са изпълнени от Възлоrкителя, ще се приспала1
от общия обем на залотtените прогнозни количества работи.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА [ОГОВОРА:
Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер gа 4 Уо (четири процента) tTt,

прогнозната стойност на договора без .Щ,ЩС.

Същата може да се предостави в една от следните форми:
l. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3. Застраховка, която обезпечава Iiзпълнението чрез покриТие на отговорносll,it на

изпълнителя.
Участниrсът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнеtIIlе.

Когато избраният за изпълнител е обединение. което не е ЮЛ, всеки от съдружнliците в Ilег0
Mo)t(e да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцIiята пJlll
титуляр на застраховката.

Участниrtът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя докуN,lеН,l b,l ,]il

предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.
Ако участникът избере да предостави гаранцrIята за ,Iзпълнение на договора под Фор]uаl,а на

парична суN{а същата следва да бъде преведена по следната банкова сметltа: : IBAN:
ВG 1 4L]NCR700 01 521 7 7 9 468, BIC : L]NCRBGSF, Уникредит Булбанк А!

l
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2. тЕхниtIЕскА спЕциФикАция

Количествена сметка на дейности по изпълнен,ието на обществената поръчка

t

fl

л

наименован ие мя рка к, во

I ЗЕМНА ОСНОВА И ОГРЛДНИ ДИГИ

1.

ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 100М НА СryРОПЕПЕЛИНА С БУЛДОЗЕР ЗА
ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

мЗ 21 250,00

2. ПЛАНИРffВКА НА ДЪНОТО ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАКЛОН 100 м2 1428,00

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ТРАНСПОРТИРАНИЯ МАТЕРИАЛ В СЕКЦИЯ lil Б м3 21 250,00

4,

ВАЛИРАНЕ НА ОГРАДНА ДИГА СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК-6
ПРЕМИНАВАНИЯ

м3 42 500,00

ll

МИНЕРАЛЕН ЗАПЕЧАТВАЩ ПЛАСТ И ДРЕНАЖНА СИСТЕМА - 50 СМ (КЛЕТКА
з и клЕткА 4)

1,.
мЗ 30 600,00

2.

ТРАНСПОРТ НА ГЛИНА НА 25 КМ
преобразуване от тона в кубични метри се прилага коефициент на плътност
y=2,00 т/мз

м3 30 600,00

рАзривАнЕ нА глинА с БулдозЕр до 40 м. зА оФормянЕ нА плАст 50
см, мЗ 30 600,00

4.
мЗ з0 600,00

ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ ПО ДЪНОТО НА КЛ ЕТКАТА-РАЗ РИ ВАН Е

с БулдозЕр до 40 м. м3 15 500,00

lll изолАционнА гЕомЕмБрАнА - глмкА (2 мм)

1.

ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА И ИЗПИТВАНЕ
НА ЗАВАРКИ

м2 57 600,00

2.

ЗАСИПВАНЕ НА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА-ОБРАТЕН НАСИП И УПЛЪТНЯВАНЕ С

МЕХ.ТРАМБОВКА
мз 1 55з,10

з. ИЗКОП С БАГЕР ЗА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА ОКОЛО КЛЕТКИТЕ мз 1 55з,10

ЗАЩИТЕН ГЕОТЕКСТИЛ

1,

ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ ВЪРХУ ИЗОЛАЦИОННА
ГЕОМЕМБРАНА

м2 57 240,00

тЕхнологичЕн път по дигА 2000 м

1,

НАПРАВА НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЪТ С ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА - С

дебелина на настилката 0,5М.
мЗ 5 500,00

l,

r 2000 м



4

5,

ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ
ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ,
ТРАМБОВКА

ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК

п,4онтАж нА дъгА рЕ ф2оо/15. PN16
монтАж нА дъгА рЕ ф2Oо/11" PN16

ц4q!цж нА троЙник рЕ ф2о0190 PN16
монтАж нА тАпд HDPE10O @2о0 PN10

2 41з,80

2 41з,в0

5,00 
i

фd

6, НЛlОВАРВАНt НА РАЗКОПАНА ЗГМНА ПОЧВА НАlРАНСПОРl С БАГЕР мз
1. ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ СРЕДНО ДО 1 КМ мЗ.

полАгАнЕ нА тръБА рЕlоо Ф2оо PN 16

бр.

Vll. ]шАхтд в

l()

монтАж нА коляно рЕ ф2о0/45. PN16

ц49tl]4щ нА коляно рЕ ф2оо/9о" PN16

V ц49tl! ggд9!роводи рЕlоо Ф2оо, PN16

! 1|!3 КОП(меха н из ира но) С БАГЕР С ШИРИНА До 1,2О м НА отвАл
УПЛЪТНЯВАНЕ С М ЕХАНИЧ НА ТРАМБОВКА

бр. ] i,oo 
I

бр.

м3
..

ор,

',
бр.

мЗ

1,00
8,з5

5,00

_yl1
_а5,09

15,12
5одЕн ФлАнЕц Ф8о бр 5,00

].0

Vlll,

1,

2,

_1_
4.

5.

_9,--
- 7.-

8

9,

10,

1,1.

lltJ_/lлl лпts пл llHL ьчtlА ts ьзглАвнИцА С упЛЪтНявАнЕ с М ЕХ,
ТРАМ БОВКА мЗ 1,20

кл ЕткА з

монтАж нА ороситЕл 2 1/2,, 2р5
полАгАнЕ нА тръБА рЕlоо Ф90 рйб
монтАж нА поцинковАнА тръБл2 712,,

МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф9О
коФрА}к зА БЕтонов Блок - бз Броя

100/ lOn/sO - 61 бппо

мон гАж нАJ|оl4tцц!! 99Oi/75 PN Iб

бр. бз,00
м 2 97з,оо
м 220,50

бр.

мЗ

12,00

з 2,00

бр,

бр,

50,q0

24,о0

м2 126,00
lVlUп l л)tl нл LtsUьолЕн ФлАнЕц Ф80

эд рЕ вътрЕшнА рЕзБА Ф75
бр 24,оо

lvlUH lАж нА прЕх бр.

бр.
9]40
1з,00|ч,Uп lл}к нл кU/|яно 16

мЗ
2. мз
з- мз 2 зв 1,80

мЗ 54,00

мЗ 68,00

6 в,00

6 8,00

1 577 ,оо

1,00

бр 1,00

бр 4,00

бр 27 ,0а
2, о0бр.

15
бр 1,00

бр

бр



1-2. МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ 45" PN16 бр. 1,00

1з. монтАж нА дъгА рЕ ф90/23, PN16 бр. 1,00

14. монтАж нА нАмАлитЕл рЕ Ф90/75 бр. 1з,00

15. монтАж нА троЙник рЕ Ф9о/90 PN16 бр. 1,00

lX. кл ЕткА 4

1. полАгАнЕ нА тръБА рЕ100 Ф90 PN16 з 110,00

2. монтАж нА поцинковАнА тръБА 2 1/2" м 2 59,0о

з. монтАж нА спирАтЕлЕн крАн Ф 80 с охр. гАрниryрА бр 15,00

4.
ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА БЕТОНОВ БЛОК
100/100/50 - 74 броя

мз з7,00

5. монтАж нА троЙник рЕ Ф90/75 рN].б бр 58,00

6, монтАж нА ороситЕл 21,/2" zPS бр. 7 4,00

7. МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90 бр. з0,00

коФрАж зА БЕтонов Блок - 74 Броя м2 148,00

9, МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80 бр. з0,00

10 МОНТАЖ НА ПРЕХОД РЕ ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф75 бр. 7 4,оо

11 монтАж нА коляно рЕ Ф90/90" PN16 бр. 17,00

1-2. монтАж нА нАмАлитЕл рЕ Ф90/75 бр. 16,00

13 монтАж нА троЙник рЕ Ф9о/90 PN16 бр. 1,00

м вид т[хникА Брои
1 автокран 16 т 2

2 булдозер 90 - 108 к.с. 2

J самосвали tl

4 валяк вибрационен самоходеrr б - 8 т l

) челни товарача 1

6 механична трамбовка 1

7 електl]оагрегат подвижен 1 0 kw 2

8 апарат за челно свързване на тръби pehd 100 (о1 10-о280) 2

9 апарат за челlIо свързване на тръби pehd 100 (o25-1l90) 2

l0 изпитвателна техника за хидравлични изпитания 2

11 заваръчна техника за листова геомембрана Б 2 мм pehd 1

|2 изпитвателна техника за заваряването на геомембраната 1

изttсквонлlя кълl пlех олоzt!япrа Hct a!зпълнен,rепо н0 dеtr осmцпе по Смр
Изпълнителят осигурява технически изправни машини.
В рамките на денонощието всяка една от машините може да отработи IIе повеtIс от сдIIil

8 часова (лневна) смяна с оператор. Всяка машина с оIIератор може да отработи Maкcllпl\/Nl
толкова смени (дневни), колкото е броят на календарните дни в отчетния месец.

За доказване на техническата изправност на всяка машина, участниците пре]lс,гtlr]я l

копие на талона й за технически преглед, валиден към датата на подаване на офертата.

ll

1il

il
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съгласно Наредба 20/2'7 .05,200Зr. за извършване на технически прегледи за проверI(Ll llll
техническата изправност на земеделска, горска техника и машини за земни работrl.

Всички разходи по изпълнението на предмета на поръчката, експлоатация, поддръжка lt
обслуrrtване (включително гориво-с]иазочни материали) на машините, работни запла,гl|.
здравни и осигурителни плащания, рaвходи за TpaнcllopT на персонала и всL1чкII Jlр\,гll
съпътстващи разходи са задъJIжение на Изпълнителя и са включени във формлrраtlt t,t,c,

единичните цеЕIи, представени в офертата на Изпълttителя и съответно и ts договоl]а за
обществена поръчка.

Изпълнителят осигурява за всяка п.{ашина оператор/и с необходипtите опlIт ll
квалификация, при спазване на нормативните изисквания.

Изпълнителят се задълlкава да извърши дейностите на свой риск.
Работите на обекта ще бъдат ItзпълнеFIи и отчетени съгласно указанията на Възлt,llкtr,ге'ltll

и в съответствие с действащите строItтелни нормативи. .Ща се спазват изискванLlята гIа

действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарIIа
безопаоност - ЗЗБУТ, Наредба Ng 212004 г, за минималните изисквания за здравословIIrt ll
безопасни условия на труд при извършване на СМР, Противопохtарните строIiтелtIо-
технически норми, Наредба 1з-2З77115,09.201 1 г, за правилата и нормите за ложtlрIIа
безопасност при експлоа гация на обектите и др.

Възр а екен ttл з tt не Do спла mъцlt :

При възнлrкна_пи рекламации относно изпълнението rtа дейностите по поръчка,lа
Възлоrrtителят подава лисп,lено възракение към Изпълнителя, Същият е длъlttен в срок до 5

дни от получаване на рекламацията да изпрати на обекта свой представител за съставяltе IIа

констативен протокол за отстраняваIIе на недостатъците.
Срокът и начина за отстраняване на недостатъците се съгласуват между cTpaнli,гe l]

коLIстативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 15 дтIи от датата tlil
протокола. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци, след което се състalвя Ilol}
llротокол за прие!lане на рабо,гата по вьзра)(ениеlо.

Поd,+tл tt а но лt tt ttt ttH tt :
При отсъсr,вие or'обекта, аварии и ремонти на Ntашините с продължителtIост повеt]е от

24 часа, се изисква същите да бъдат заменени с други, ко}.1то да бъдат с показатели отгоl]арrllцtl
на изискванията по процедурата.

Подмяна ще се допуска в следните случаи:
1. По изрично писмено искане на Възложителя.
2. При изрично писмено съгласие на Възложителя, на база искане от Изпълrrител_гt,
В горните случаи, Изпълнителят представя на Възложителя свидетелството за

регистрация част I на новата машина и осI{ованието за по.liзване (договор или друг доltупtеItт)-
ако е под наем или на лизинг

Подмяната се извършва само ако машините
изискванията по процедурата.

отговарящll Hir

Изготвил:
христо хри

l
l

{
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З. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
3.1. общи изlлскванпя:
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско

или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обедиrrения, както и всяI(о llруго
образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно
законодателството на държавата, в която то е ycтaнoBello.

В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано I(aTO

саN{остоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (нлп
друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в tcoeTo

следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединен Il е,гсr:

разпределението на отговорност"та между членовете на обединението и дейностите, които пIе
излълнява всеки член на обединението. ,Щокументът трябва да бъде представен от участника в
копие,

У.tастниците в обединението трябва да определят партньор, който да представля]]а
обединението за целите на лоръчката, като същото може да е посочено в договора, или в друг
докуvент. подписан от членовете на обединениего.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение ttat

физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на IоридичесI(о
лице, но договорът за обшествена поръчка се сключва след като изпълнителят прелставit пре.r
възлоя(ителя заверено копие от удостовереЕие за данъчна регистрация и регистраI{I{rI llo
БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документLl съгласFI()
законодателството на държавата, в която обединението е установено.

При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от ППЗОП.
Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълIIIIтел

в офертата на друг участликl не може да представя самостоятелна оферта.

В процедурата за възлагане на обществена тiоръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.

Свързани лица, съгласI{о ý2, т. 45 от.ЩР на ЗОП, във връзка с ý1, т. 13 и 14 от flP на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни y.IacTllllrlll
в настоящата обществена поръчка,

3абелеэкка:
Съzласltо ý1, пl }3 оп,ЩР ttct Закона зсt публuчнопlо преDлаzане н0 ценнч Kllu)lca ,,свързаtllt

лLIL|а" ccl:
ct) лuцаmа, edltoпo оm KoLlmo конmролttра lруzоmо лuце Llлч не?ово dъtцернo dруэtсесltlвtl,
б) лuцаmq чuяпlо dейносm се конlп]lолLrра оп mрепо лL!l|е;

в) ltttlсппа, коLlmо съв.месmно коlппроJILtраm mрепо лLlце;
z) съпрузumе, podHttHtttпe по права лttнttя без о?рсlнл!ченl!я, роОнuнчmе по съllебlэеtttt lttltttlt

do чепвърпсt спlепен вкллочL!mе_!lно Ll podHttttttпle по сбапtовL,mво 0о ,telttBlllп1l cl],lellf lI
включLlпlелLlо.

Съоmвеmлlо, съ?Iас о ý 1, пl, 14 оtп ,ЩР на Закоrtа за пуб.пччrtоtпо пlleOlctzalte lla t|ellllll
кнLtэ!ссt,, конtпро,п " е нсlлLlL|е, коzаtпо еdl ю :ttttle :

а) прumеэrавсt, в*OIлочumелно чрез dъtцерно dруэtсесtпво члu по cll]lclпla tla спOрOзу,|lеlI ttc L,

1pyzo лttце, Hctd 50 Hct сlпо оm броя Hct ?ласовеmе в обtцоmо събрсtrtttе lta edltcl )ру.лtt;еспlriо u,ttt

d1lyzo tорudttческо ,пLlце, члLl

б) ,tlоэtсе Dа опрidеля 11ряко u,цu непряко повече оm по_повLlнсtлпа оlп ч.|tеl!овепле 1lll

управumе,пIlLlя lulLl колllпро-|Iluя op?alt tlcl eOlto юрttOttческо ,|llll|e,, llJlll
в) ,uоэrcе по dpyz ttct,tttH dct упраlснява репrавOlцо блLrJIнuе върху взе,л4сlлlепlо ll0 peLцeIl }l {ill{i

в])ъзксl с dеilносmmа Hct tорttdttческо -ltttle,
вАжно!!!

ll



Съгласно чл. 46, ал. 1от ППЗОП участниците са длъжпи да уведоLlят пIlcпtetlo
възложителя в З-дпевен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг yitacTIIIIl( R
настоящата поръчка.

3.2. ИзискванIIя към личното състоянIIе на участншците:
Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, нzlличието на които е основание за отстраняване tla

участниците.
От участие в обществената поръчка се отстранява ),частник, за който е налице което I-1 ла

е от обстоятелствата по чл. 54, arr, 1, т. 1, т. 2, т. З, т. 4, т. 5, т, б и т. 7 от Закона за обществеIlитс
поръчки, а именно:

З.2.1. е осъден с влязла в сила присъдаl освен ако е реабилитиран, за престъпление по чJ!.

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172,чл. 192а, чл. 194 - 21'7, чл.219 - 252, чл.253 - 260, чл. з01 - з07.
чл.З2l,З2lа и чл, З52 - 35Зе от Наказателния кодекс;

З.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъплен1.Iе.
аналогично на тези по т. З.2. 1 в друга държава членка или трета страна;

3.2.3. има задължения за данъци и задълпштелни осигурителни_ вноски по смисъла IJa tlл.

162, ы1.2, т. 1 от .Щанъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, къN{ държаватil
или към общината по седаJIището на възложителя и на кандидата или участIIиIIа! IIлII

аналогиrIни задъля(ения, установени с аш на коNIпетентен орган, съгласно законодатеJIстI]о,Iо
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освеII ако е доп)/снirт(]

разсрочване! отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, Koi'i,l о tlc
е влязъл в сила;

Това обстоятелство не се прилага, когато:
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
2. размерът на неплатеIIите дъл}кими данъци или социаJIноосигурителни вноски е не

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната лриклIочена финансова
година.

3.2.4. е нмице Ееравнопоставеност в случаите по чл. 44, м. 5 от ЗОП;
3.2.5. е устано вено. че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация! свързана с удостоверяване липсата IIа

основания за отстраняване или изпълнеЕието на критериите за подбор;
3.2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, t]e

при изпълнепие на договор за обществена поръчка е нарушил чл, 1 18, чл. 128, чл. 245 и чл. j01
, З05 от Кодекса на труда или анаJIогични задължения, установени с акт на ко\.Iпетентен оргillt-
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е ycTaнoBeHi

3.2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен,
При участие }Ia подизпълнители или използваIlе капацитета на трети лица, за същпте

следва да не са нштице горните основавия за отстраняване от процедурата.
Основанията чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представлява,г

участника, членовете на управителни и надзорни органи на участника, други лица със.ст[t,]-ут.
който им позволява да влияят пряко върху, дейността на предприятието по HaIIlItl-
еквиваJIентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на представи,телни,|,е
или надзорните органи.

При ЮЛ, лицата, които представляват участника, лицата членове на управителrII.1 II

IIадзорни органи на участника са както следва:
1. при събирателно друя(ество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл, 89, ал. 1 от Търговски-lt

закон,
2. при командитЕо дружество - за неограничено отговорните съдружници по чл. 105 o,r,

Търговския закон;

l

{
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3. при друтtество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал 1 и2 от ТърговскIrя
закон, а при едноличI]о дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл, 147, a.lr, ] or,

Търговския закон,
4. при акционерно дружество - за лицата по чл. 24l, ал. 1, чл.242, м. | и244, ал. 1 o,1,

Търговския закон
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 o,r

Търговския закон;
б. при едноличен търговец - за (lизическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - за лицето, което управлява и представлява I(лона llлII

има анаJlогични права съгласно законодателството на държавата, в която клоtIът е регистрIlраll
8. в случаите по т, 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чух(десl,раllltо JIIltle

има повече от един прокурист, декларацията се подава caNlo от прокурLrста. в LII]rl Io
представителна власт е включена територията на Република България.

9. във всички останаlrи случаи! включително за чуждестранните лиtIа - за лицата. Kolt-to
лредставляват, управJIяват и контролират rIастника съгJIасно законодателството надър)I(авit,|,|l.

в която са установе}Iи;
В случаите по т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се ]Ioltal}t]

caNlo от прокуриста, в чиято представителна власт е включена в територията на Републлtttа
България, съответно територията на държавата, в която са установени.

Когато участникът се представлява от повече от едно лице деклариранеiо tta
обстоятелствата по аIл. 54, а,т. 1, т. 3-6 от ЗОП се подписва от лицето, коеfо Nto;Iie

самостоятелно да го представлява.
Когато участникът е обединение от физически иlили юридически лица, изискванIiята на

чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП преди подаваIlе

на офертата той има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гapaHT1.1l]i.r,l,

неговата надеждност, въпреки налиtIието на съответното основание за отстраIIяване, съгласIlо
чл. 56 от ЗоП.

3.3. Специфични основанlIя за lIзключване:
У.тастниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следвll lla

НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциаrlен данъчен режим, съгласно.lл. З от,Закона
за иконоN4ическите и финансовI]те отношения с дружествата, реп{стрllрани в IорI.1сдIIкцrI II с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действtttе_;ltltr
собственици.

зобелеекко:
Съгласно чл.4 от ЗИФО[РЮПДРКЛТДС, члеrr З и чл, 3а от същия закон не се прI]лагат.

когато:
l. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистl]}Iрано в

юрисдикция с преференциаrен данъчен режим, се търгуват на peгyllиpaн пазар илll
многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в ,iц)уI,ir

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, }Iлlt на
еквивfu,]ентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор. l{ за
дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по
отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване IIа

регулиран пaвар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международнIl
стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответг]llя
специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален даItъче}I режиIчt! с ч[lст o,1,

икономическа група, чието дру)(ество майка е местно -лице за данъчни цели на дърiкава. с

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойrtото даtlъ(Itlо
облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговIiте действI tTelt tlt t

собственици - физическl,r лица, са вписани в регистъра по чл. б от ЗИФО!РЮП!РКЛ'Г!Сl



3. друтtеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен рея(им, е .lacT от
икономическа група, чието дружество майка или дъщерно друя(ество е българско месl,но Jlицс
и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. б rт..Iи сс
търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка llil
Европейския сыоз. или в друга държава - страна по Споразумението за EBpoгtelicKo,I,tl
икономиqеско пространство:

4. друлtеството, в което пряко или косвено участва дружество, регLIстрирано lr

Iорисдикция с преференчиа,тен данъчен режим, е издател на периодични печатни проIlзведеIll Irl

и е представило информация за действителните собственици - физичеок1-1 лица, по реда H|l

Закона за задъл}кителното депозиране на пеrIатни и други произведения;
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциапен данъчен режим1, е NleclIi()

лице за данъчни цели на държава - страна по Споразут,tението за държавните порыIкll lla
Световната търговска организация! както и на държава, с която Европейският с,t Iоз tll\Ia

сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обшIествени поръчкII ll
Европейския съюз, и неговите действителни собственllци - физически лица, са вписани в

регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението,
6. ,,друrкеството, региотрирано в Iорисдикция с преференчиален данъчен режим! е ]\,IecTIIo

лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на С,ьве,га
201Зl'755lЕС от 25 ноември 201З г. за асоцииране на отвъдморските страни и територllи къN,l

Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (ОВ, L З44ll от 19 декемврir 20lЗ
г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - зit

дейностите, за които се прилага решението,
7. друlIсеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъаIен режиNl, е Nlecl ЁIо

лице за данъчни цели на дъря(ава, с която Република България има сключено меп(дународllо
търговско и/или икономическо споразумениеl вклIочително и задължеяия по Общотtl
споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговI1,1е

действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по .tл, б or
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режиN,I. е IIаст tlт
икономическа група, чието дружество майrtа е местно лице за данъчни цели lta дър)I(illlа, с

която Република България има сключено международно търговско и/1lли иконопtи.tесксl
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуг}.I IIа

Световната lърI овска организация. и неговите действителни собствениши - t]lизически littltlt. cir

вписани в регистъра по чл. б от ЗИФОflРЮПДРItЛТДС;

rra спецпфични основания за изключване:
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване.

съответствието с критериите за подбор, както и липсата на специфичните основания за

изключване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчкI.1

(ЕЕдоп).
В него се предоставя съответната информачия, изисквана от възложителя, и се посочв2Iт

национаJIните бази данни, в които се съдърх(ат декларираните обстоятелства, иJrI.i

компетентните органи, които съгласно закоЕодателството на държавата, в която участнtiк,ь1, е

установен, са длъжни да предоставят информация.
когато у.Iастникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказваtlе II|l

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители! за всяко от тезl1

лица се представя отделеЕ ВЕДОП, който съдърltса съответната информация.
Съгласно ч;r. 67, ал. 3 от ЗОП участниците могат да използват ЕЕДОП, KoliTo вече е бII"l

използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие .Ie потвъl]дят. tlc

съдържащата се в него информация все още е актуална.
Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. З от ЗОП, когато е осигуl]еIl

пряк и неограничен достъп по електролIеIl път до вече изготвен и подписан електронно ЕtДОlI.

I
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В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕ!ОП се представя декларацLlя, с която се
потвърждава актуаJIността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕПДОП.
и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1-7 от ЗОП
(т.2.2.) с попълване на Част III: Основанпя за изклrочване на ЕЕ!ОП, в прIlлоrrilr]urп,е
полета.

Когато изискваЕията по чл. 54, ал. |, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едltо лrlце.
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП, Когато е натице необходимос,г от защи,ttl llil
личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояIIпс-
информацията относно изискванията по чл. 54, а,.]. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП се попълва 

" 
о,,деле*,

ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл, 54, ал. 1 от ЗОП предrl

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОГI.
тези мерки се описват в ЕЕЩОП.

Като доказателства за надеIцността на участника се представят следните документи:
l. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - докуIчrент за

извършено плащане или споразумение, или друг документ. от който да е ви!lно, .Ie

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното oTcpoLIBaHe илII

разсрочване, заедно с погасителен план иlили с посочени дати за окончателно и:lплащаIIе IIа

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - докуплент от съответнIIя

коп,lпетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен-от участие в настоящill а

процедура, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възнtIкlIаJlll
преди и по време на процедурата.

Участникът удостоверява съответствието сп с критериите за подбор с попълванс tlll
Част IV: Критерии за подбор, раздели А-Г в прпложимите полета, съгласIlо зададсIIIIтс
минимални tIзискванпя на Възложителя.

В случаите, когато се подава повеIIе от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с

критериите за подбор, се съдърх(ат само в, ЕЕДОП, подписан от лице, което п,Io)Iie

самостоятелно да представлява съответния стопански субект lI не е необходимо да се поllъJll]il I

ЕЕДОП на другите лица.
Участникът удостоверява липсата на специфичните основания за изключване! както Ii

липсата на обстоятелствата по чл,54, ал.1 от ЗОП за които не е предвидено специално поле в

ЕЕДОП, с попълване на Част III: Основания за изключване, раздел Г: !руги основания за
изключване, които може да бъдат предвидени от националното законодателство на възлагащIIя
орган или на възложителя на държава членка от ЕЕ!ОП.
При попълване на ЕЕ.ЩОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка на образеtlа.
съдържащи се в самия образец на ЕЕ.ЩОП, допълнителните указания, дадени от Възлоrкителя
Указаrrия за начина на подготовка на оферта за участие, както и настоящите разписаtlrl
указания.

Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложrrтелят ще IIзI]сItil оl,

участника, определен за изпълнител, дл предостави:
1) актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняваrIс o,1

IIроцедурата - документите по чл. 58 от ЗОП;
2) документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбо1l

документите по чл. 60 от ЗОП - копие на удостоверение за вписване в I{ПРС за съответII1lта
група и категория или екв. (В случай, че избран за изпълнител е участник чуrтсдестранно IОЛ.
което предоставя трансгранично, временно или еднократно IIа територията IIа Р. Бългаllия
строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверенI]е за

вписване в l{ПРС с обхват групата и категорията на строех(а, който позволява изпълненLIето IIa

поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителIIil

{
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услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС),), чл. 62.
ал.1, т. 2 от ЗоП, чл.62, аJI.I, т.3 и т.4, чл. 64, ал.1, т.1 от ЗоП, чл. 64, а,т. 1, т.6 от ЗоП. чл. 64.
ал.1, т.9 от ЗОП и чл, 64, ал.1, т.10 от ЗОП. Тези документи, с изклIочение на документ}Iте lIo
чл. 25а от ЗКС, плогат да бъдат изI-Iсквани и при условията по чл.67, ал. 5 от ЗОП.;

3) декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

!окументите IIо т.1 и 2 се представят и за подизпълнителите и третите лица, al(o ll|\ra

такива. Възлоrкителят няма да изисква документи! които вече са му били предоставенrI ог
участника или са му слуrкебно известни.

{
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{. оБрА]I1tI нА оФЕртА зА учАстиЕ

j{(): "БРI,1I(Е"l"ЕАД - гр. Гълъбово

()l:

}'Вr\ЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

(' llастtlяIlltlтсl Blt представялtс нашата о(lер,га за \,частlIс в обявеIIо,lсl от Вас п\,бr,]lIчIlо
\'l,clclilllllc lll ltl,{.,laI анс lta обLцссrвена лоръtIl(а с преl\Iсl: .,И llparx.Iatlc ll:l Jcll0 ," ,,"un"a,,,,
tl I)o lLlволствеIIIl отпадъцIl (нпо) - B.1.oplI cTall.'', с реф. J\i l2I001/2()18 г.

fl el<.ltit1ll,tlraMle. .te :

l, Запсl,зllатl,t c]\,le с докуl\{еIlтацrlята. с п|]оекта за .ilоговоl] I.1 с \с_,Iов]'1яга зit чч:lсгlIс в
обявеltата o-I'I}ac проIlедура по ЗоП. Прlлепламе без възраrltсния rI ше сIlазваNlе BcIItiI(tI },c,rl()I]]I]rI
]Ia l ,],ПО)кItТеrJя. посочсIJIi доку]\Iента llията tI техII[lческilта ct leцIrrllll ttal llIя. K()lITO се огIIасяI .1о
Il,]Ilb,IIleHI]eIO IIа поръ(х(а],а. в случаii че сыI(ата HrT бъдс възjIо)ксtIа.

], ('l,г-.tасrItl cNIe с l(лаvзllте. \,слов}{ята l] зalдълх(е}IияТа Hll по IIl]lIло)I(еI I IIrl llI]OеKT гIа
.Ilоговоl)- пl]IIеNIаI\lе гll безусловно и бе,з вr,зраrкения. ll clvlc готоl]tl да гtl }Iзпълнllitl.

З. Сроltъ,I'IIа валIlдност на I]ашата офер.rа е l50,,tllи- oT.IlaTaTa която е ilOcolle[Ia за даIа ]lal
IIо,[\ llilBaIIe на o(telrтaTa,

4. Запо,зrIатrt c]!Ie с условията за сключване на догово|]- прие]чIаNIе гll lI ако бъдепr избраItll
]al IIJпъjIн}Ilсл. llle сключиNI договор в законоусl.аIIовенrlя cpol(.

-5. l'аранцllята за IiзпълIlение гlа договора в раз\lср на 4 о% 
o,1, cToiirlclcT,l,a HiI доI gt]O|]il Itte

пlr.:, l(, l ilB,l ll с. lcлIlil l а rIluIllla: ..,...,.....,
/паl:lична сr,п,tа. баrtкова гарiI[Iцllя. застllахсlвltа/

6. I l1lltепlап,tе. в случаите. tle IIашето преjUIожеIJI,1е бъде прпс lcr прII IIодписR1IIIсто Ila
,]lогов()]]а. да I I l]едс,I aBIlNI докуп,Iентите по чл. 1 12. а.п,l ог ЗОГI. както 1.1 гzll]а]IцлIя ]а tIзпъ_пIlL,IIrIс
IIа доI oBol]il.

]. Опrlс rlar лоl(уi\lен гиТс. съдържаIIIIл сс в опаковката. за обоссlбеllа Ilозппия Лсl
], L rlrllcll европеiiски док\ \IcHT зl обtt(еt.r BeHlt пoI]l,,lI(l| (|:l ДUlI). Г, tllltctt cBlrotlciictctt

.rloK\l\IeIlT за обrt]ествепи порт,tп(и (вЕдоп) за vчастIIиI(:t. а l(OI,aTo е IIl]1.Iлоr(LN{о ,з:l Bccl(ll ог
}'tlac гIl]Ill}I,I,е в обелlтпениеr,о. което IIе е IорIлдrlческо лл1Ilе. за l]ccKll l IодlIзпl)-IIIIIIте,]I rl за I]crII(O
_iIlIItc. tlItIllO pec)/l]clr ще бъдаr аIIга)l(ирtlllll в llзпъ,rlлlеI Iисто llil по])ъ(II(ата. ll.rltI ,(eKJlatl]aIllIя IIа
0cIlOBilll1,1c чл.4'1- alr,2 от ППЗоП вт,в в1],ьзка с чл.67- а-,l.З оr,Зоll, СтаlIда1.1гсlл обрitзсц Ila
ЕI]лоII ]\IO)I(e да бъде изт'еглеrl о'г офицrIалlIата страIIица rta Агенцllltl,zt за oбtllecTBetllt Il(цlыII(lI
- 1цlд_,irоtl. bg

l9

,гс,lI.: .,..,,..,.,..,.,........ факс: е-пlаil:
J Il тше за l(()IITaKTIl:

J'ч j tl_ lttttItttltc l tlct t,.ltetlttitl;

Бlt t I tta:



Забелеlкка: В Раздел III буква Г от ЕЕЩОП кандидатите или участниците следва1 дil
попълнят съответната информация за удостоверяване липсата на осIIования за отстраняваliе
от процедурата съгласно чл. 107. т.4 от ЗОП и чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическ1lте Ii

dлинансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциалеrI
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собсlвеtlttцtt
(зиФодрюпдрс)

З, .Щоказателства за изпълнени договори, сходни с предмета на обществената поръчка.
4. .Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложtrN.Iо),
5. .Щокумtентите по чл.З7, ал.4 от ППЗОП (когато е лрилоlttимо).
6. .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчI(а,tа

(ко гато е прилоrtrи vo)
7. .Щокументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участниItът се позоваll]1l

на капацитета на трети лица. li

8. !екларация за отсъствие на обстоятелст raTa по чл.3, т,В от Закона за икономиtlесlil] с 
f,

и tРинансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с tlpel|lepeH l1t tltll tt П

д Iъчен рея(иN,I, контролироните от тях лица и техните действителни собственици във връзI(а с

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
9,,Щекларация за riипса на обстоятелствата по чл. 101, ал. 1 1 от ЗОП.
10. Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал.З от ППЗОП - по tlбlлсtзеt1 otlt

d о Ky-t t е t l tп rt t 1 t t lt п t rt.

l 1. !окумент за упълномощаване
/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващllя

офертата, когато това лице не е лицето, което представлява друх(еството yltacTнIlк ]lO

закон/.
12. Плиrt с надпис ,, Пpe)ltаzctHLt 1|еновц пclpclj|leпlptt " , който съдържа ценовото

предложение на участника, по представения в документацията за участие образец.
13. Дрrrц_дрдудцэддд, по преценка IIа участIIика:

!ата:

Ilодпис:

(u"vе tl фамttltчя)

il

t

-)0



5. ()I;РА:]Ец lIA ПРЕДЛоЖЕНиЕ ЗА иЗПЪЛFtЕНL{Е tIА IlоРТ,tIltr\l'д

Д():
" Б;llI Icc.,l" l.lr\fl - гр.Гъ.rlъбово

l]], P,,,,,, ,,,,

}'ll/\)KA IaNII.I !ДNIll Il ГОСПОДА,

(' ltac,ltlrltцoTo IIрелставяN{е l{al]le.lo п I]слJIо)I(с tI rI с за lIзIIь.rIнеIIIIс lla ttбttlесr.lзсttа I]O]]bIl]ill (,

J]|lc l\IcI ,,l lзграiltла tte Ila лепо ,til tIсопасllII пpolI,JBollc гвсIlII ollI:l/,l1,1trI (llllO) - BTo;lll
с t :tll.", с рсф. М l2100I/20l8г.

l, !clt.ila ptl lrirlre! чс спIс fаII.,JIIа,гIl tI IlpIIei}I2rIue ,c.TOBlIrl., a tt:r lJ,t, j.пrlittl1.1с,,t я, otlllcaltII в t. 2
,,'l'cxll tIчсскit,l,:t cllcцlr(lIllta цlIrr" о г доку пlсl1.1.ацIIяr.а IIil обпlсс.r.всttаr л II()l) ьчlill.

2, llpc,t.raгarlc дil lI,JIIъJ'llIIпI IIъ.пIIlIят IlрсдпIет IIа IIoPыIKill,il, Il]IIcI{BalI 0.г ltb].lo'lilt Iс.rtя.
l[1lc t.'ltl;lre lt t Ie-l,cl за ItзIIълнсIIие на поръчкаl.al съ:ll,р)ка е,цlIн BitI)IlaIIl. ]il II]lIL_IlIleItIlc. с.ь1 ,IlitcII()
II ]IIcI(l}aIIIlrIl il lla !оltr,лtеtIтациятzl за ).IIacT!Ic,

,1, Д{ciiltoclII, IioIIT. lЦе Il]ВЪРПIIli}I, съг.пilсlIо ll]rIcI(l}aIIIIrl,гa IIа l}l,,].loarIl I c.IIrIt lI()сOчсIlII в

]l

l cI IIIl сс K,ilT:l сп cцItq)lIKil l llrя:

1.

l,

наименование мярка к- во

гини

Б

мЗ 21250,00

100 м2 1l?q,_O9

21250,00мЗ
ВАЛИРАНЕ НА ОГРАДНА ДИГА СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК б
ПРЕМИНАВАНИЯ мз 42 500,00

?-

1

ll

lчlиlпЕнл./ltFl Jлl ltчА l вАщ плАст и дрЕнАжнА систЕмА - 50 см (клЕткА]]1цдЕJц4зr_
т.рАнспорт
трАнспорт нА глинА нА 2зlм-..-. 

_ --
преобразуване от тона В кубични метри се прилаtа коефициент на плътност
I ?д9 т/м'
РАЗРИВАНЕ НА ГЛИНА С БУЛДОЗЕР ДО 4О М, ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГlЛАСТ Ю
см,

мЗ "ч:1
з0 600,00

з0 600,00

1:ч,::
15 500,00

мЗ

мЗ].

4.

5.

ВАЛИРАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 50 СМ СЪС САМОХОДЕН Ы4ББВМИК 6
ПРЕМИНАВАНИЯ
полАгАнЕ ивА1-IЁ
с БулдозЕр до 40 м.

мЗ

м3



мин

57 600,00

1 553,10

1 553,10

глАвни водопроводи рЕ100 Ф2о0, PN16
ИЗ КОП(меха низ ира но) С БАГЕР С ШИРИНА о 1,20 м нА отвАл
УПЛЪТНЯВАН Е С М ЕХАНИЧНА ТРАМ БОВКА
ОБРАТНО ЗАСИ ПВАНЕ
ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ,
ТРАМ БОВКА

П РЕВОЗ НА ПЯСЪК
НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕIVIНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР

5 500,00

2 зв 1,80

2 41,з,80

ц4_!l!9!т нлизлишни зЕмни мАси срЕдно до 1 км
полАгАнЕ нА тръБА рЕ100 Ф2Oо PN 16

монтАж н,ц коляно рЕ ф200/45. PN16

мЗ

мз
1, 577 ,оо

54,00

6 8,00

68,00

6 8,00

1,00

1,00

1,00

4,00

1,00

5,00

Lд-
] ,,

12,

1з

14,
2/,оо
2,00

15.

l+
L_ t,
I t.

5,00

5,00

5,00МОНТАЖ НА КАПА

КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЬЛНИ ШАХТИ з4,25

5,00МоНТАЖ НА ФЛАНшоВА ВРъзкА РЕ Ф9О РГ,l16

изолАционнА гЕоп/lЕмБрАнА глАдкА (2 мм)

1,

ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА И ИЗПИТВАНЕ
НА ЗАВАРКИ м2

2.

ЗАСИПВАНЕ НА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА-ОБРАТЕН НАСИП И УПЛЪТНЯВАН{ С
М ЕХ.ТРАМ БОВКА мЗ

з ИЗКОП С БАГЕР ЗА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА ОКОЛО КЛЕТКИТЕ мз
ИЗОЛАЦИОННА ГЕОlЧ]ЕМЁРАНА

lV. ЗАЩИТЕН ГЕОТЕКСТИЛ

1

орАзмЕрявАнЕ и полАгАнЕ нА гЕотЕкстил върху изолдциоjiнд-
ГЕОМЕМБРАНА м2 57 240,0о

т!It!9_{9IцчЕн път по дигА 200о м

1

НАl lPAIJA НА IЕХНОЛОГИЧЕН ПЪТ С ТРОШЕНО КАМЕННА НАСТИЛКА - С

дебел и на на настилката О,5М. мз

1, мЗ 2 41з, в0
2 мЗ
з м3

4 мЗ

5 мЗ
6

7.

в м

бр

ц,1о|тАж l]4 цqд!lol,E ф200/9о" PN16 бр.
м о !J4щ t]ц4ц{|!_Ф?9о/!s " р п] 16 бр

ц9! 4,+< гt4д}IАjЕ qz00/11" PN16 бр,

ц9!цж нА троЙник рЕ ф2Oоl9о PN16 бр
монтАж нА тАпА HDPE100 Ф2оо PN10 бр

бр.

ШАХТА ВЪЗДУШНИК

1. монтАж нА въздушник DN8o PN16 бр
2 монтАж нА спирАтЕлЕн крАн Ф 80 PN16 бр.
з монтАж нА троЙник рЕ Ф2оо/9о PN16 бр

ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНМ]АД
15 см мЗ

бр.

м2

бр



8,

9, 
.

10

изкоп зА БЕтоновА шАхтА-lоO/sо/ 18о см свЕтло_4 Бр
МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ФSО
полАгАнЕ нА пясъчнА вьзиАвниl1А с уплътнявЪнt с мгх.
ТРАМБОВКА

мЗ

_ бр.

мз

= r:,]
5,с

1,,2о

Vlll.

_ 1.

2,

2 \/2"

кл ЕткА_з

МОНТАЖ НА ОРОСИТЕI PS бр. 6 з,00

1/2" 
,

с охр. гАрниryрА
Ас Br),5 зА Бгlонов Блок

КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВ БЛОК бЗ БРОЯ
Iи9нI4}к 14 Ф9д9д!ц944нЕц Фs0

монтАж нА коляно рЕ Ф90/90" PN16

V9гtцц trц_ц94!lзрj! Ф90l+5" ршrб

]м+-
i оо

] м]
I

бр.

j],оi
1з,00 

]

- 1!Ol
1юо 

]

з.

4,

6.

l l, бр.

м2

бр.

_q!_
бр.

бр.

бр.
14.

15,
бр.

бр.

13,00

1,00монтАж нА троЙник рЕ Ф90/9 0 PN 16

кл ЕткА з

цлl]ц4з
ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕ:

}49!ц,t( !4ll9ц!щs!
!УЩЦЖ НА СПИРАТЕЛЕ
ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИР

100/100/50 - 74 броя _
МОНТАЖ НА ТРОЙНИК Р

мо]{4ц нА ороситЕл

ц9l]Аж нА ФлАншовl
КО_ФРАЖ ЗА БЕТОНОВ БЛ

ц9щ4ttд!с9!9дЕц
МОНТАЖ НА ПРЕХОД РЕ

МlОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ

Y!9цАж нА нАмАлитЕ,
V]онтАж нА троЙник Pl

l lX l

гi.]lэ |

L=.]
|а l

] l. Г
6[zjt* i

9,г- tl- _+
l tt. l

12, l

i rз ir

t00 Ф90 PN 16

iAHAтръБА 2 1/2,,

:н крАн Ф 80 с охр. гАрнитурА
Ан БЕтон клАс в12,5 зА БЕтонов Бло к

Е Ф90/75 PN16

2 1/2" 2Ps
\ връзкА рЕ Ф90

ок - 74 Броя
ФлАнtц Ф8о

вътрЕш нА рFзБА Ф75

Ф9о/9о" PN 16

п рЕ Ф90/75

: Ф90/90 PN 16

мЗ

м

бр

бр

] 110ц0l
z sэ,оо 

]

i5,о0 ]

37,00 
]

sвюТ
бр,

бр,

м2

бр,

_а]!:оо
з0]0!

14в,о0

з0,00
бq
бр,

7 4,оо

17,00

16,00

1,00

бр

бр.
{/lьTKA 4

I

l

,Jеклirllttllапlе- че с .Iе запознzt ] t.l

Ill)oItc,:(\ |-)а. lIзIlсI(ва}IIlята lla ЗО[1-
без вr,з1llrlltеtltl я.

с чказаII}Iяlа и чслоtsrIята зil .ччасlIIс в обявснаIа o-1 I]ac
съг_rlасItи сп,lс с пос,],авсгl tl.гс от IJac ycllOBllJI rI гlI п|)tlei\Ia]]\Ic

('1,1,rtacIlil .lll.j9- а,,l,j. .1.1. б...в'. о г IlIIЗоl I. ,.(cltJlirprl])aNIe. crIe заIIозIIаI lI II II|)lIc\la]\Ie \.с.поl]llя гll I]lll]oei(lil ':]il доl,ов()l]. прIlJlо)I(еtl къN,! докчfr|сII-I,аIlI,1яl'а за )'частrIс в I] |]t)I lL.-]\l I)a I а ]а вь]JlагаIIс Il:l

]l

МОНТАЖ НА ПРЕХОД РЕ ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф75



()бl l tссl,вL,I I2r I IOpl,tIKa.

('ъt-illtctttl чл,j9. ал.З. r',1. б...г" от lIПЗоП. деI(ларира]\Iе. че ciIe c-])I,jlactJIl ,(а се IIl]}I.цьIJ]l(il]\Iе I(bNI
I(lI]a п pe,lU lO)KeI I tie за срок от l50 днlr слеjl датата. tlпi)е,це,пеIllr за l(l]aeIl cl]oI( за IIllcjlalJaIIc lIll
IIl]c]ljI(l)KeIllIягa за \/частие и то IIte rrcTarle сrбвързваш(l ,]а }lac- KilIO пIо7(с.,1а бъ.itс llIl]IeIO Il()
вслко L}l-}eNIc Пl]слIt riзги(Iане IIа този срок.

('1,1_'tttclltl ,llr.]()- a,,l.j. r,l. б.^.л" o,1, IlIIЗоП. jlcI(JIal)l I I]aII е- Ilc III]lI
CIIa]cII]I ,]i1.1lbJI)I(cIltIrITal. свързilIIiл с даII-ьllri II осlIгчl]()I]]ilI. OIIa,iI]aIIc
I]il ]|lcl()cl Ill II \с]IовIIяIil [Ia Iруд- когllто с п])}lло)l(llNIо:

tIзго I вяIIс lIa o(le1l гirrа са
rIa oI(()]IIIa[a срс.IIа. ]aI(l)tI_цa

-l. ('1lort ],r ll ]II,1,.цrlсIIIrс I|1l пор,ыII{ата: ][i0 ,цнrr от ,,laIilIa ll()jlIIIlcI}aIIc rta lI1lorolcoll Nl 1 ,за

() II(l)IlI]ilIIc IIа c-t]]0IlTcj I FIal П-rtОЩа]'ll(а lI ']а ОП]-)е,ЦеjIЯIlе Ila cTl]oIl Ic-lllll .пIIIIlIrI Ii IIlIB() lI III)C,i(пIl,rlcIIItI(]
,l|l)Ill c]IvtlaII в'l,'t,7, ал,3. т.2 от [IаРедба Лл З or jl rолIr ]00j г. за cbclaBrIlle',,,, ,,,,r,,,," ,,
l]l]() l ()]((),iIlJ lIo Bl]ci\Ic l{il cll)olITeJIcTI]oTo,

I} сllок :to 5 ,,tlttI tl-Г да]'ага на пол)rllаваIlС IIа IIOI(aIIa OI страIIа lla I]l,з_,ltl;ltlllс:ltrl. lIlc сс 
'Ilj]Ill1lll Il l,з_rltlilсttтсJIя зtl полпlIсване tta Прсrтоrtсlл за lIl]eJlal]alIe lla обскIа ]ll ]ilIi()1lBa]Ic llir 1lабtllа. I}

З ,/l1llt,/.,tllcBc,tl c]]ol(. c1IIllil]lo от датата tIil пO,ilIIllcBilIlc rIa Ilpcl гtlltс1,1l ,]а IIllc]laBaIiC lla обеltlа. сс
lIo.itlIIlcl]a. П 1ltl гtlltо,lт Nr:2. сllед I(ое.го се заIIо(Iва 1ltrбоr.а lla обсltr.а,

('t,t:lacltlt c\Ie. (Ic lll)II
cillII(IlIIIl lt t lcr стойl<tl.

неI,1зпl,,IIIIен}lс IIа Iоl]нитс \cjIOt]IIrI- B-I),],rlo)IilI I cj Iя I IIitIa IIPaI]() ,Ila ]IatlIIc,III
с,ьг.пасIJо \,сJIовIlя Iil п() ,1оговоl]al,

5. ,Ilclt.,Iлlrllll:tllc, .tc 71clYlItoc.TIIt.e, Iце lI]п],.цIIIlпI с IIаII]II cl)cJlcI.Itir, }IilIпIllIIl ll IIcpc()II11.I.
( ' ьг. tac t tlt спlе_.lс:
- L} ь з,iltliIсllтс.ltЯ,г lI\Ia lIpilBo вl,в BceKll fiIO\IcIlT оГ IIзII-IrлIIсI]IIего Ila .-l()I1)Bol)a ,:la II}BLl]III]]a

Il]]Ol]c|]I(a oTIIocIIL) I(aIIec,I,BoTO IIа llзпълнсIII]е. без с r,oBa да пl]cLIll tla ()IICI]aгIl]}IIatI'tt.,tciiгttlcl tttl
lI tI I l,,l lI}I] с_lIя.

- IIll tзсяlttl Bi]e\IC оГ li]IIълпенIlеlО IIа доIов()l]а Въз-цсlllсtt.l е_пя Г lI\la IIl]aBO .]la (rIIll)aI]II
l]L]l)il-/I(cIIlIc ,]Lt 

I Iс_цосl,ат,ьцlI IlJIIl IIоявtlJlII сс дe(lcItтll III],l II,]IIl)JIHcIIIlcIo Iia II]въl]IlIсIIillа
tciittt lc l,

Ilt1lltlltLtlrlllelt cl]Ol( llil tlзвr,llLпеllllтс Ci\4P 5 t.одиrllt. ctllIta]lO о,[,rla-l.illa IIzl IIo,,lIIlIcRtlIIc Ilil .,\I(I
( JбIr, l5,
Ii1lll 1lclt,lltllat1lllJ. сI]оIiы'за явяваi]с на IIашlrI cпeIlIIaL;lllcl.rl lc Il1e бr,,l1с дtl 5 ,цrlll ()г IlI)с-lявяLtаlIс IIа
IlcliJIa\IillllL tl l В ьз_пtrlI<ltте,,lя.
('1ltlItbl Зlt ()lС-t|)ilIIяL]аIIе }lt.l I(OHcl,a1}I|)aII ,)(c4)eI(T Itte бъ;tе:tо l5 _1tIll c,rlcj(.rla.гaIil lIa lI():lIIlIcJ]il]lcI()
lllt lIl]() г(lIi()_]Iа }а ]]cI(,]IilnIaltlIя ог Възло;клll.еля,

6, l)ltclt, ()Il oB0|)tIoc,l lI ]llcTpilxoBltil llit }lзlrь.ilIltrгс.ця.
']a.,lt,:l;tcaBar,tc се,1а IIзIIl)лIlI{NI поl]ъчl(ата на cBttii 1llrclt, lI1lсз I(e,цIlrI IIel]II(),,I I]il II.]IlI)_пIlc}iIIc llil

II }ItrI"цо зll IIilIIIa c]\Ic],I(a.

lI1ltt,lcil;ltBitltc lI Ilte I I0дд' I])Ita\{ с по BI]eNIc на;lабtlгltrе tIO .rlогоl]()I]а tI пI]сз IaI]aIIIlll()IIIlIlя cl]()l(
l}il]JJI.ItIIa зас Il]a\()l}Iiil .-П1lo(lecttaHa_rt tta огговсrрllосr.. сl,г,пасIlо ч_,r. l7] оrЗ},..Г.

7. }'c.,lolrllя cl}1,I)]1lIIII с oltlIIl.illIcl о IIа II]ll1,.lllIeIlII гс деiitlOс,lIl lI lIarlIIIIa Ilil I,яIII()r()
lil l I. Ill IIt:lIrc

].l



,9.

()l,ttlгаllстtl tIа I.1зI] ьl]шеli l I t.c рабоr.tI cIi]Ba с ,]ll}\clI)ilIIII() п().llllIlсаII lIр()г()к()_lI \lc)I(,,t\
IJL] l()riIlIe_:]rI ll l],зttt,lIнttгсля IIо вlIд()l]с lI I((),]I1,1lecl I]i] C'MI) п1lII.11rr;ttс*, aоa aп,".,],,,, ()IIIIс s lI]tI
cli,]c\llI.,lяlla (lltl llбllrr,зсlt ltа Вr,з.пtllti lrTc.l я ), CTtliittrlcTtlltяl сlбелt lta 1lабоr,llrс l]tc се ]ll]ссNIяIа lI(l
,lci'IcI]lIIlc_IIIIIIя (tltзlI.Icctttl оLiепl lt ttll -fог()l}()гt-н||lс cдIttlIltIllII I(cIIIl }а Bll,,I()Rc I.c |]або-rII в I{C'('
JiL\I ,l()l ()Bol-]a, I'o'ПtttТe Ll ()KoIl tlaTe.[H lI IiоJIllчсства ,]|l 

l]а,]п,-таIILilIIс IIlc сс ()]Il]с_lе,]Iяl. tII]c,t
lI ]NIcl]BllIIc l]() t]I]cNIc I]a lIзп,ьjIIIсIIltсТtl I,1,зпlсllвirtIсr,О Ulс сс }I]IJl,]]IlJl]a II]lc,rlll cl,cl,ill]rIIIc tla itl<г tr61l.
l() ll cllctlttllc ,Jll IIJlaцalIc от II])c;tcl aBll ]]с,пtl l]r,з.пtlllсrl lc_,tll. I] c:tr,laii. tIc l((]JIIIIICcII]()l() Illl
.lСiiСllЗltlС-iltltl lIЗ IIЪ,I]НеlIИ Ге РаботI,i IIс cbBIIajla,I с ]lOI ()B()|lct]lI гс. Ijle сс ]aII_1aIlLilt ,.1citclttlllc.tlttl
lI]IIL.iIIIcIlII],c ll() /1оговоренrll,с eдlIIlIItll]lI ItcIIII. c-Ilcll IiitIo са ,,tO ка :}il II Il с I(()IicгillIII]IIlI _lI]\cll)alill()
]I(),:lIlIIcllIIli I I I)о,го I(OJI}I. Обслrrl, rl,rпr,.,lllcIIII Itал пpe,ilBIr],letLl.t1l rlбlIlll ttlltlгllrlltlir c,llliilltrc,l tllt
tlбI11cc t'lrclla,гa IIop,bttt(a (евеlr,гy:t.пllо - п.пIос cbI-.пllc.t,BilIIII II о]lобl)еIIII от Iir,з.,toiltlllc.Iя
IIclI|)c/lI}lljlcIIII l)il lходIt lIo cl,p0IITe.rIcTRo 1.o), tIrIitI:l .цil бьлат ,l1lII.ц1llllaIIII.

()беllltте. пl]еJII]liдени за [lзп-l,лнеlIlIе от ILзIIr,;ttlt.tlе;tя I]O jltlI ()I]ol]il зil Itьз]Iаl.аIlс Ila
tlбItLcclBcllatlt поl]ьчI(а. I(oIITO NIe)I(i(\,Bl]eNlcIlIIo са lIзпъ,lIIIс]IIl ttг IJ ьз-,ltl;Iсtl lс,пя. I]lc сс IIl)lIclla.,laI
tll tlбtttllя tlбелI ttll заjl о)I(еIl l ll-c пl]OI.IIo]tllI lttt.tltt чсс.гва рабоlrl,

II;rtt.tlliltcllItя I(l,]ll IrрсдJIO}ке}IIIсто ]^ IlзtIl,.lJIlelIIIc IIа II0[)r,чItа.l il:
l It,.llttllttlLttllo. \iIIьлII()]\IоttlаваII{о JlrIцсIо. tlодIIlIсваlIlо tI l)C,,t,-I(])|(L.I ] I I с г() lllt y,lacllllllclt lt ]lrL,IaIi]
cll,]rl]}alla С IIСГО ,цt]I(\1л,t С п-l'аI ttlя. l] c;lr,lltii. .lC IIе с ]aI(OI]cII Ill]c.,lcl,aI}tIIc.пL (3абс;lс;tсt;а:
llI)c,:(clill]я сс ca]\.IO ако тоtsа лIIце IIс с заI(оrIеlI пl]е,itсIilвlllс.ц.)
)'.lосttllзс;lсttttс за I]IIIIcaFIe в [{еHTlla_rtнltя l lpo(lec rltttIa.'leH рс] tIclbi] tIa] Ita\lal)illil IIal clOlIIcJIIlIc
с IILl]Ita l(а,],еI,оl]IIя - първа гl)чIIа cTl)oc)KIl.
/(tllсазttlс:lстlзtt,tаваJIlIдIIазarстl)аховI{а..Проt|lссIttrна,лнаlоl,го}].,l]IIосг--.
/|cK,llt1'lill1ltя. \;]lo сТо Веl]я Bal I (|t. tIe уt]астIIllI(ьг l]азII()jlаl al с IсхIIlIчссI(()I(l rrбll|lr._,lваllс ;it
l] ] III],.I I IC lII Ic гlа I]O|]1rчI(aTil,
('c1-1tltt]tlttta,tll по ГN ISo 9()01: EN lSo ]4()0l lr I]S ОLISдS lli()O] ll.,lrl cI(I]tIiI]a.]IeIII

fllrr l ll ..to tcr llcrI г!I l.] JiоI(alза,I e,.Icl.Bal по llрсцеtI I(a на \1Iac ] II lI ка.
('tlltct,tc ttlt i\lllmIIHll п оборl,лванс. коtl,го tItc сс llзIl()_п]IJаI за lIзII L,]lIIcIIllC tla (']\4I) r1,1
]||l1l 1lt th |,!! l: !)l)t,|'.|!(!!l1IltlItt)lt]I|t lцr'|t !\ l! .

('l t llc,t,tt llll пеl)сонала:

/(tlttitlarcltc,llrit за KBalt ttфиtсацrlя Hat техIJII1IескIlя tI I]ъкt]t]оr(lll]я псрсона_ll:
Iitltrltlt ttl с I]Il,rlс,гс,п с,г Bil за регlrстраI(ия [Ia l.ех tl rl Kil.I.a. liояlо tце сс II}поj]}ва ]а lI,]гIl,jIllclIllC IIil
.,tciilltlc tlt,le - .,.,,,, броя.

lla l;r:

Iltl,цttttc:

( ll1lc ll 4)u.1lll,] llrt)



6. ()БlцзЕL( нА цЕново прЕдло}кtaнI,lЕ

l:t ,t,ч:tс 1,1lc в обrцсс,гвеll:r пol)I>tIl(ir с tIр€;lпIстl ,,Изгр:tlкдаttс Iril ]lcII0 ,Ja IIcoIIaclIII
IIpolI J l}()]lc I,I]cIIlI о,гllilдъцtt (нпо) - в.го1llr cTalt.'', с реф. Л! l2l001/20l8l ,

дQ.
"Ii;lllltc.,r"EA! - t,p. Гъ.rrьбово

:]]'

УВАЯtАЕМI,1 ЩАМИ п ГОСПОДА,

L l I1lе,'1ЛаГаI Ia'a ОТ IIаС IIеНа за lI]IIълtIенIiе на порьчl(аl-il I] съоlI]стстl}Ilс с \,cJI.I]tIrITi] II:l
I Iac IOrll IIа l il Ilроttсд}?а е:

llаи MeгIoBaHrre N,Iя PI(a Ii- во
E-,t, цеl ta в

,ц в,

С)бlца цена в
llB, бсз /l/(('

1.

изкоп и прЕмЕствАнЕ до 100м нА
СГУРОПЕПЕЛИНА С БУЛДОЗЕР ЗА ВЕРТИКАЛНО
ПЛАНИРАНЕ

мз 21 250,00

ПЛАНИРАВКА НА ДЪНОТО ЗА ОФОРМЯНЕ НА
нАкло н 100 м2 1 42в,00

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ТРАНСПОРТИРАНИЯ
мАтЕриАл в сЕкция lll Б

мЗ 21 250,00

4,

ВАЛИРАНЕ НА ОГРАДНА ДИГА СЪС САМОХОДЕН
ВИБРОВАЛЯК-6 ПРЕМИНАВАНИЯ мз 42 500,00

1,

ИЗl(ОП С БАГЕР НА ГЛИНА ОТ КАРИЕРА ПРИ НОРМ.
yc/l 9_B!l! tll трАнспорт
ТРАНСПОРТ НА ГЛИНА НА 25 КМ
лllеобразуване оттона в кубични метри се прилага
tlоефr(иент на плътност Y=2,0O т/м]

мЗ з0 600,00

мЗ з0 600,00

з.
РАЗРИВАНЕ НА ГЛИНА С БУЛДОЗЕР ДО 4О М. ЗА
оформянЕ нА плАст 5о см, мЗ з0 600,00

4
ВАЛИРАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 5О СМ СЪС
САМОХОДЕН ВИ БРОВАЛЯК- б ПРЕМИНАВАНИЯ мЗ з0 600,00

5.

ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ ПО ДЪНОТО
НА КЛЕТКАТА РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 4О М.

мЗ 15 500,00

1, ОРАЗМ ЕРЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ НА м2 57 600,00

16



ГЕОNЛЕМБРАНА И ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРКИ

2.

ЗАСИ ПВАН Е НА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА-ОБРАТЕН
НАСИП И УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ.ТРАМБОВКА мз 1 55з,10

з,
ИЗКОП С БАГЕР ЗА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА ОКОЛО
клЕткитЕ мз 1 55з,10

ИЗОЛАЦИОННА ГЕОМЕМБРАНА

lV ЗАUlИТЕН ГЕОТЕКСТИЛ

1

ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ГtОТЕКСТИЛ
ВЪРХУ ИЗОЛАЦИОННА ГЕОМ ЕМ БРАНА

м2 57 24о,о0

1

НАПРАВА НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЪТ С ТРОШЕНО-
КАМЕННА НАСТИЛКА - с дебелина на настилката
0,5 м,

мз 5 500,00

1

ИЗКОП(механизирано) С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2О
м нА отвАл мз 2 41з,8о

2

з,

4.

5

УПЛЪТНЯВАНЕ С М ЕХАНИЧНА ТРАМ БОВКА мз 2 41з,80

ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ
полдгднг гtд пясъчнА възглАвницА a
УПЛЪТНЯ ВАНЕ С МЕХ, ТРАМБОВКА

мз 2 381,80

мз 54,00

П РЕ ВОЗ НА ПЯСЪК мЗ 68,00

6

I]ATOBAPBAHE НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА
ТРАНСПОРТ С БАГЕР мз 68,00

7

8,

ТРАНСПОРТ НЛИЗЛИШНИ ЗЕМ НИ МАСИ СРЕДНО
доlкм мз 68,00

llолАгАнЕ нА тръБА рЕ100 Ф200 PN16 1 577 ,о0
9 ц!!ц]lt!4 ц94I!9 рЕ ф200/45. рN16 бр 1,00
10 ]у9ll]4щ гt4 ц9дяно рЕ ф200/9о. PN16 бр. 1,00
1] монтАж нА дъгА рЕ ф200/15" PN16 бр 1,00
1,2 л49цт4ц !4д}I4 lЕ ф200111. рN16 бр. 4,00

монтАн( нА троЙник рЕ ф2оо/9о PN16 бр 27 ,0о
14 монтАж нА тАпА HDPE100 Ф200 PN10

Хидро-тест
бр, 2,00

15 бр. 1,00

1 N/]онтАж нА въздушник DN8O PN16 бр. 5,00
), монтАн{ нА спирАтЕлЕн крАн Ф 8о PN16 бр. 5,00

MollTAж нА троЙник рЕ Ф2оо/90 PN16 бр 5,00

4
полАгАнЕ нА нЕАрмирАн БЕтон клАс в12,5 зА
стtни с дЕБЕлинА нАд 15 см мЗ

5, МqНТАЖ НА КАПАЦИ бр. 5,00
6. КО(DРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ШАХТИ м2 з4,25
7, монтАж нА ФлАншовА връзкА рЕ Ф90 PN16 бр 5,00

1,7



МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80
ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С
УПЛЪТНЯВАНЕ С М ЕХ. ТРАМБОВКА

NlOHTAж нА ороситЕл 2 \l2" zPS
полдгАнЕ нА тръБА рЕ100 Ф90 PN16

монтАн( нА поцинковднА тръБд 2 1/2,,
MoHTAil( нА спирАтЕлЕн крАн Ф 80 с охр.
ГАРНИТУРА
полАгАнЕ нА нЕАрмирАн БЕтон клАс в12,5 зА
БЕтонов Блок 100/100/50 63 б

монтдж нА троЙник рЕ Ф9о/75 PN16
МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф9О

коФрАж зА БЕтонов Блок - 63 Броя
МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80
МОНТАЖ НА ПРЕХОД РЕ ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф75
монтАж нА коляно рЕ Ф90/90" PN16
монтАж нА коляно рЕ ф90/45. PN16
моl]тАж нА дъгА рЕ Ф90/2з. PN16

монтАж 1-IA нАмАлитЕл рЕ Ф90/75

монтдж нА троЙник рЕ Ф9о/9о PN16

пол/\гАнЕ нА тръБА рЕ100 Ф90 PN16 з 110,00
монтдн{ нА поцинковАнА тръБА 2 1/2,,
MO1-]TA)K нА спирАтЕлЕн крАн Ф 80 с охр
ГАРНИТУРА
пол^гАнЕ нА нЕАрмирАн БЕтон клАс в12,5 зА
БЕтонов Блок 100/100/50 - 74
монтА)к нА троЙник рЕ Ф9о/75 PN16
монтдн{ нА ороситЕл 21/2" 2Ps
МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф9О

коФрА)к зА БЕтонов Блок 74 Броя
МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф8О

моl-]тАж нА прЕход рЕ вътрЕшнА рЕзБА Ф75
монтАж нА коляно рЕ Ф90/90" PN16
MoIJTAж нА нАмАлитЕл рЕ Ф90/75
lйонтАж нА троЙник рЕ Ф90/9о PN16

изкоп зА БЕтоновА шАхтА-100/80/ 180 см
свЕтло-4 Бр

оСТ IlA СМР В ЛЕВд, БЕ,З л_ЦС:
I lIaпрl.],III}ll ни рАзходлl в рАзмЕр нА 5,и, от oI;
(,i\4la,I,1lA ("г() IlOCT

тА сто

]l]



I I1lc,. Ulo;ltcltlt гс IlcIIII са оIIредс]IсIIlI lI]lII п-ь-IlIо сь() I I]e-Jc гпIIс с \ с,II()]]IIя] а за ttбllа зr Bitllc Itlt
]Illc.1.1lil] llIla ]а ]lcII1l 0г док).N.IсII I аl(IIл,lа по III)оцед\.раl-а,

I(t'llltге tl cl(le1ll,aTa са без !!С lI B](JIIOl]Ba,] BcIltlI(tI |]азхоll}i по lI-JllbJlI{cII}Ieio IIа
п ()l] I)I IKa l il.

I(clllt,le са 1въI]лн ,I tte са обIз.ьрзанlI с
II]Ialc)IiIIII c])cjlclt]x. (lopltrl tta lIJIащаrlе II

,I1tl ltr ltct l l а l lt Iя-l,il,]it vtIilс,г}lе.

I(aI(]]IIl() ]l .ta с ,.ll]\III \с_I()I]IIя. I(l)c.'tl]llIII
Ill]]aIIlt}lII. ()сI]сlI tI-]|ll1,1Il() \II()\lc]IaI]Ilc

II

I]

l(ctlara 'Зlt Il}II-1,,ЦIle}IIIc rla II|)С,lL\Iс'га l]lt ]Iо]]1,чl(ага с tIltl1lltll1,1atlil tlll бlt,;а ttt1_1t1,1ccll]cIIa]il
cIlclI(lt_ lll]c,,lcIilBcllll ()г I]r,злtliItttr-с.ltll c:K)K\\lcIllaItIIrITil ]а \tIасг]Iс ()cttliilttlcltl.,lll c\Ic IlcI]Lll(II
l,()iIIIl]lII (I]c.,l()l]c) ()г ]i()jItIIIccl]]cIIa-la c\IClI(a. ,lal(il l(aI(It) са llllccl.1ctllt. бс-з .1а c\Ic lI])aI]]1_I]I
lIl)()\IcIIII_

I] с:lrчаii. ,lc бl,,цс ()lI(PIIlO Ilcc bo,tIJe гствlIс \Ic7(]t\ Ill]c.1_Il(,})I(cIIII c.tIlIIIItlIIII Ilc]]ll I] ()i)IIIll
t'tLliiIttlctlI. II()l)a,i{II ,:loII)clI1I]1l Te\IllItIecl(il г|)сltlI(а ()l IIalIIa cli]aIIa. c\lc c1,I_IitcllI] l}l,].ltl,ttttIc_,lll t ,llt
ll]]cII]LllIc,lIl Ile]I()B()-]() lll]e.,1.IIO)(ClllIc tllt r-iltза ll]lc]t,lt,l;liclllIJc II()-lIIIcI(II IlcIlII. с Ii()cI(].til \ tlilclI]l]\Ic I!
l,1,:riitt,, r,r li, Iil(lllrilIIc.

ll;lllcllirllC обяlrсllIlте от Вас t'c.,ttlllllЯI IIil II.IIil lll:l tIc, а IIlIcIIII0: I)aзtI.:latllattcltl да с ltt,
баIll<ОВ ttt,l. В cl)OI( ДО'{5 (ЧСТrIlrПлссе-t ll пеl)дIIIl слс.Il lll]c_lcIaBяIIc lItl c,Ic.llIIlIlc jK)Ii\\ICIlIlI ()l
II }]l L]IllII I сjIя:

- ,ll]\cIl]allIIO lI().I(IJIIcaII II|)OIOI(ojI. бсз забеllсllсltlt. rlc;lr,'lr l] t,з.по;ttll IcjIrl Il [.1зllь,lIttlllс;lя зlt
JItlt-l)l]IIIcIIIl]c II l lo,] t.те)I(аLцI.1 lIit заlIлall]tанс наг\,ра,IIнI] Btt,]K)Ilc cIl]()}I IcJIIl()-NI()III:t)I(IIIi 1tабоlll зlt
c)lic'\lccclI]l() l]ilзll.iIallllillIc (aI(T обI), ]9). п|ltlдIlyilсеlt сь( c\Icllill ()ГlliС ll TI]Il сli]с\lп,rIrII]а (l]()
tlilllit lcll llll I] l,з,.tсl;ltltтс,ilя )

- tIlltltтr 1lа o])I]I lIIIajI
('l'ol<1,1 lа Il,jlaIIlalIc ,]aIIollBa,rlil TetIc о] .ItiIгilTa IIal II()c.lc.|tIl() III)с.]lстаl]сIiIIя ] ,,loIi\ \IcllI.

П;lllcrl:tпtc l1.IIa lll2lItc.гo се II]B,l,ptiIBa II() с.це,]lIIIIя IIiltIllII:
- [l c;rolt JlO,+-5 д[IИ ог Ill]сдс't:iвrlнСIо IIil NIссс'чIIагit r]taKlrlla ()l]IIгlIIIа,:I tt itlс.г tlб1l. i() ltbrl

cLIIl1la. сс заIIJIill]{а' 90(% oт c-ltliillocI,гa llil с 1,o I l]cl'I l:r.га t|;ак.гr,llа.
- ()сtаr1,1tъг ol д]rJI)KlIl\l tll-c \lcccllHlI cYNIlI. в l]ilзNIсl) lra ]() (|i, tlI сгоiillосlIit IIil ]}clIt]l(II

t]laItll1-1lt. IIзда,цсIItt lIl]iI IIзIIьJIIIеIIIlс lla jleiilloclttгc tlo tlбlllcctlзcIIala lI()]п,чIiа. сс,]JII-]IaItlllI i] c])ol( лО 4_5 дtttl tTt .:t:l,ta'l il Ila I l().,lп I] сваIIс lla altl tlб1l. l_i tlг cl1.1aIlrt IIil BcIIlI]iIl
\ IItlc I IIlIIlll в с,гро ll1.e_iIcTIJ()To,

f't,l rlltctlll c]\re. о]аlIIгаIIс,г(] lIil lIзB.],i]tIIcItllle ]laбrrrtl ,(ll (lillJil ( ,ll])cIlrllllll() II(),rlllltci]II
lIll()J()l(()ll rlc-'tt]r l] b']-'ltl;tcl IТс,П 

'i 
II llзпъ.lllttlге,rtяl Ilo вlIл()вс It I(O_,IIItIccIBa ('J\Il)'Il1.tII,,tllritccll ct,cс\Iсгl(а ()]]IIс l] Tl]Ii ск }е]\Iп.rIяI]al (Ittl trбразеtt tta Br,з;ltlilttl l с..lяl). C'гtliilltlclttllrtl rtбсrt ttlt pil('t)I!llc

-la СС II|]СС\IЯl'il IIО jtеiiСl'ВIГГС]IНltЯ (lllЗltЧеСItIl сlбеrl lt по -1()] ()I]()])cIII.1le c.jlIIIIlI1IllII I(cIIlI tit l]!I;.1(]I]c]с
1lабlltll tЗ li('(' ltl,пl ,|l()говоl]а. 

-Го,tltlт-tе 
II ol(OIItIalcлrIlI I(0-IIll(Icc II]il ]il iltl]I1_IIaIllaIIc.|la СС ОlIl]t-.lС]IЯlL1Ilc] ll]NIcl]l}alIc ll() BpeltIc на tI,]lIъ.пнеIlIIе.]tl. I,Iзлlс1-1ваtlс-I.tl лil сс II]BbI]LUI]a II]](],r{II сLс-I.а|]яIIе lI:l aKlilбр, l9 tt c\It,IIilITc з|l II_IIalщaIlc ol Iipe,]lcTaBIlTc,:l tl l]l,з,llttlttltlc,lll. В с_,rlчаi]. IIе I((),IlIIIIccII]()I() IIа

-lciiclllttlc,rltltr II']IIb,irIIcHIIl'e 1lабогll rtc съвIIа.ilal].с:lоIов()])сIIIIIе..]lat сс }aIL,JatIlaT,]lct:ic-гl]lll.c,]JII()

IJ(|. tlII]citIlII I Ill() I()I(()]I ll,
( bt:lacltlt спlе с обс гtlяl,с,лс-I-I}o'I,о. tIc обеNIl]. ll]пT,,lI]lclIlI lIa].It llllc;lBtI,1tcllaгa tlбllIa II|)ог]l()t]Iil

IlcIII]c.:l1]ll.tcIIII pa,]x0,IllI IIо c-lI]OIt,IeJIcTBoltr). ttялtа jtx бъ,llir l jill]_IlaIlIilIIIL

]9



lalIollla'ltl cltlc с |lлшItIс rI rIrcltBilIIIIrI }:l IIrII1,.tIIcIIIto lra ('N{I' lr|)lI IIcl l J)c]lBIljleIl lI
tlбc'I'tlrl гс.rlс-l-tlа II п1]Ile\Iili\Ie. tIe IIcпI)e.]lBII,ilcHIItc L]ilз\о.rlII в l]a:!\Icp IILl IIс I]()IJctIc tll 5(|,it oI tlбrltala
II|]()] IIо,]IIа cIoi.iIIOc,I' на СМР Itlc б-ьла t з|il],rlаIlа]IlI ca\Irr с]Iед сLг,.rас\ Ba]Ic Il О_цrfrl]g1111g Ol cll]aIIa
tlit Il l,,,1,1r.l;tctt tс.,ilя. пl]ti l]зIIълнL,I{lIс IIа с]Iс.цIIIIl.е \с,lrоt]lIя:

l. lI1lопtяttата е B,b,]IIIII(Ha.]ia ttclpa,itlt обсктltвIIlt обс l сlя,l,с,lс l l]:l. IIa_I()rI(II-1Il l]()l}l.t llcl(ilIItirI
Jl ]il]]()llL-,ltJJ tla l]r,,з_iltl;tсl tтсл ll 1.1/ll.;trl ПрtlеltтluIl.а. заIllIсаIIlI в ЗаI ttllзcl(tla l it lctlltlit lIa обек ta:

1. ГlропrяlIаlа сс )/jlос,говерrlI]а с lII]o0,0Ko,[. пOjlIIlIcilll oI BcrI(i] оl, cIpalIIIIc l]

cll](]IlIc.lIIII|л lIl]Ollec. ЛокvNlентlllе се пI)I1.1lI]\ )I(alBaT сl,с cIaI]OBI]IItc. IIal ilBI()I)cl(}lя ]lil,]I ]oll
clrI--:Iltc\I]iIII() С jIlltlcT(]. УIIРа)(НЯВаU]О Сl])ОlIГе,ЦСIi ltltДЗtl1-1 lt.пll ll/r IC\tIl] \пl,]III()NIоII[еllL
]ll)c;Ic laI]]I IcJIII Il tIt,lдlltlбнrl велоNIосlII:

]. I (cr lообра зt,r]аIIс,го llil I]oBIIle BlI_IOBе C'MI) в lс,зп c_lI\tla]lj c]aBl] I]() CIl()l]aJ_\ \IcIlIIc
\lc;Ii.,t\ clllaI!II-IC. I(alIO cjllIIItItIIllIl,c lIcFlll IIа lL,]]I ('\4Р rlc \I()lilI .ilil бl,"trtl tltl I]llc()I(It ()l
iil]]())Iic]lIIIc I] IIасlояI]lого IlcIIoBo Ill]слJIо)I(сIIlIе. ltcIlII .]а ilна.r]огIIчIIlI Blt,,ltlllc 1llбо.ttt,

ll1lllcпtitllc IIзI,IсI(ваliеIо ttа Вьз_псrlItltlс,ltя дil IIс се l)а,]I,_IIе)I(.:lit,г ,,l()IIL,lItlII]c.III() cI]e]Il.\a]IIlII
II|)clcIIIlIIIl ()l II:tIIIa cll]ilIIa ]а ll'eжIleII1,1 vсjIоВllя. ]]l]ci\IcIIIlo сгр()lllс_цсIl](). II|]с]}()з IIа 1laбtllttlllllt ll
.'ll]\l]I- IiilIIlo бltха вl,зlllllсltirлlI IIо B|]etIe IIа lIзIlъ.riIIсIIIlС lra ('lVII', ('1,1цItlc са lll(]l]()tIcIIII lt
tltIlc1ll tta ta ltclta.

('1,1,,-lltcltlI c\le с _\ с,цоt]lIс]il. чс ()бспlttrс. III)с,цвII_ItеlIlI

,L()]()Il()|]|l з1l I},l)з_IIаI,alIIе lla обlttссlRеllilтit IIllIrl.t||iil. l({lII-г()
I)r1,1:ttl;t;lllс.ilя. IIlc се пI]Ilспа]lа,l,ttт обIl1ltя обепl lta заJItl;ttсlltttс

/ [аз Ll:

]lo.,ltlllc:

(Il\Ic lI 4)i]NlItJlIIя )

]а tI ]IIT),IIIlcIIIIc i,t lI]I],L.lIllIlc,tlt tli,
lc)I(,ll\'l]l)cNlcIlIl() cil Il ]II L.]l1IcII II ()I

IIl)OI lIозIlIt lct1,1tI.tcc гпа 1lабttгll.

](]



ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнцтел, по чл.бб, ал.1 от ЗОП

(посочепе I !altjleHoBcl+Ltemo на поръчксtпlсt, u рефереl mtel t l to_1t ер)

{ЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласие за уLIастие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочеl]атll поl)ъtlliiL 'ц

на участнlll(а l

(посочепlе учаспlнL!ка, l!a Koitlпo сrпе поdttзпъ;tl tttttle;t)

2, Запознат съN,I с предN,tета на горепосочената обществена поръчка и приемам условrlя,гаl

_ на процедурата, одобрена от възложителя.

3, Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
' се явим като участник в горепосочената обществена поръчка.

4. Като подизпълнител ще изпълняваN,I оледните видове работи/дейности от предмета lla

поръчката ,..,...,....,(опttсваm се), които представляват ...........% от обulата

стойност.

Известна ми е отговорността по чл, ЗlЗ от Наказателttия кодекс за посочване на HeBepttli

данни.

!ата:

IIодпис:

{

I
fr

(lt -lt е lt ф a-tltt л tut )

l]



,с

q

(посочеmе lLl]lelloBm ruеп-tо 11a поръчкаmа, u референmен Ho,1tep)

ДЕКЛАРИРАМ:

l. Не съм свързано лице с друг участник в процедурата, по смисъла на ý l, т.lЗ rI 14 o,r d

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на llенни книI(а.

Известна ми е отговорността по чл. ЗlЗ от Наказателния кодекс за посочване на HeBepIltt

данни.

!ата:

Подпис:

(tt,ttе u сlэа-ttt t,,tttя)

rt

ll



ilДЕКЛАРАЦИJI
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите I;I

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свъРзаните с тях лица и техните деЙствителни собственици във връзка с

участие в процедура за възлагане Еа обществена поръчка с предмет:

{екларатор попъ_пвап1 се mpltme un,rcHa u d_qъэюноспlttt,llltо ксrчесп16о

Наименование на участника

Наименование на съдружника в
обединението

попълвсl се cajto cllo учслсmtlLlк е oбedttHeHtte, коеlпо IIе а

tорttOttческо лttце

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник:
1. E/Ile е дружество (вярltоtпо се поDчеоmава), регистрирано в юрцсдикIIlли с

преференциален данъчен режим, включително и чрез грФкданско друхtество/консорчйl,п,t. в

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференчиален данъчен реж}t]!l,
2. ElHe е свързано лице (ýя]2нрцр !9 цаО_уrр с дружество, регllстрliра]lо в

юрисдикции с преференциа,rен данъчен режим, вклюrIително и чрез граждаIlс](о

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикIiIJя с
преd)еренциален данъчен режиN,I

З. Представляваното от I!IeH дружество попада в изключението на чл. 4, т,
от Закона за икономическите и финансовите отношеtlия с друя(ествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действт.rтелнtl
собственици.

Забелеэtсксt: Тсtзtt mочксt се попълвсl, аKo dруэtсесtпвоmо е pe?Llcпpllpанo
префереl ttluалеl t Dанъчен рфюLl,|t Lulll е свързаllо с лltl|а, pe?Ltcпlpltpaltlt в

п ре ф ере tt t ltt a;t e t t D сп tъч ен р е эtс,tt,lt,

в лорllсdltкl|чя L,

lo1-tttcdttKtltttt с,

{

ЗадълlIсавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възлолtлtте,лrt
в седемдневен срок от I,Iастъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация tlocil
наказателна отговорност по чл. 3 13 от Наказателния кодекс.

!ата:

Подпис:

(Lt.l,te u фсt,lt t rпtя)



Д Е КЛ АРА ЦИЯ

по чл.З9, ал.З, т.1 буква ,,д" от Правилника за прилагане на ЗОП

(посочеmе Hau,|lel!oBclHllelпo на поръчксlпltl, tt референmеlt ltct.1.tep)

flЕКЛАРИРАМ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осI.IгуровIIII.

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 31З от НаказателI]ия кодекс за посочване на неверни llaнtll1.

,Щата:

Подпис:

l lt.|te tl фLшll.,!lDIl

*Ко-ltпеtпенmнu op?cl+u оm коulпо ,|lo)!ce dct се получtt uчфсlр,ltаtlttя оmlюсно обспlояtllе.rcпвlml rз

deKltctpcttpяma.

Даtrъци - НАП
Осигуровки - НОИ
Закрила на заетостта - Агенция по заетостт

- Изпълнителна агенция ,,Главна инспекция по труда"
Закрила на околната среда - Изпълнителна агенция,,Околна среда"

il

l

il

ll

!олуподписаният/ата



деклариране на неверни обстоятелства.

.,..,..........,......,.,..г.
гр. ...,....................

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари
tIл. 6. (2) Лицата по чл. З, ап.2 и 3 (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. З, а,т.2, т,32 o,r,

ЗМИП) идентифицират физическите лица9 които са деliствителни собственици на l(лиеIIт _

юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ,.. П;lIi
липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана
от законния представител или пълномощника на юридическото лице...,
Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП
Чл. 11. (1) !екларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. З, ал. 2 и 3 ЗМИП
ИЛИ ПРеД определен от него служител лреди извършването на операцията или сдедката,

!екларатор:
/.........................,.....,....,....,,......,..,.,.,/

{

li



дl]ltлдрАц1.1rI
]il

,I cxIIIItIccKo,1,o Oc)()pYlIR1rIlc ]а II,]tl b.IltlctIIlc lIa II()I)rllllt1l I il

fl о.пr,по.цпlлсанllя г /-traTa/
I(il(Icc гttо I о NIII Il1l

.tt
( ltoco,1c tlte ().I1,,)l( ll()cl11l11u) лLl

( I1 oco|l е l1t е r]l u1l,t t lt tlt ct l t ct

|''luСll11lllл'(t) )'tlacIIIllI( в пl'ýл11.1116 със,IезанlIе за вl)зJIalгаl]е lll ()tillLccl llcllil lIi,l)|,tIl(il с III]c,l\Icl:

(]1ll(()1l(,Il1( 1tul1.1l(lt()Bul!lteпlo tt perflcpelttltcll t!o.1!ap l|0 Ill)()1lc0.1,1)al1l1u)

ДEКЛЛР1,II'АМ.lе:
]it lI;ttt,_lllc'ltllc Ila III)сдi\lеlа tia IIоI1-IrчIiа,га l]it tп(l,]IilI ilNI cl]c c,lc_llI()l() Ic\IIltlIcc]i()

. Ll]il]]C:

flcK.'la;lIl;rппlc, че irlaп]IIIllITe са ,гехнItчесl(ll Il,]IIpaBHII lt ltрllгодсIIIl ]л I)абO Iа R J.с.повItя t il,
III)c/lI]1l|)Ill с.пIIо за.rI0?кеIllI o,t, Въз.по}кIlтс.пя в доt(у]\!еII,гilцIrя-t:l.

II';tlcclttlt \lIl с отговорIIосl-[а IIо чл, ЗlЗ от IIаказатслlI}Iя ко.цеI(с за IIoco(IBaIJe IIа llcBclllIII
,l,a_IlIIIIL

lI(),t[IlllC ll IIEIIAT:
(I]Nle II Фа]\IрIлlIя )

(л_rl b;ltttclcT IIа пре.rlс,lаI]JIяв2llI(rIя \,час,I,1]Ill,,l)

l[a г.l :

Illrll rla ll:ttulItla к II ]uолс.п

]6



изпълнител : възложител :

1.

2.

f

1

2.

N! Предмет на сметката основание стойност на
извършените СМР

За
11зплztщане

Задърilсана
гаранция

изпълнени Смр по
Договор ЛЬ .. . год.

.Щвустранен
протоlсол ЛЪ

В лева без ,Щ,ЩС Сума,
без ДДС

C)'",u,
без ДДС

]7



опис нА докумЕнтитЕ, съдържАщи сЕ в опАковкАтА t

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕЩМЕТ:

( псlсочепlе llau.|IelюBtlltuemo H(l поръчкапlа ч референtttеtt tto,1tep)

l8

il

I

i

.Щата:

Подпис:

(ttMe u фамчлuя)



част I: Информация за процедурата за вьзлагане на обществена поръчка и за вътIагащия орган илп
възложителя

Прч процеdурuпе за gъзла2ане на обulесmвенu поръчка, за коumо в Офuцu rен весmнuк на Ееропйскuл съюз

се публutува покана за !часmае в сьсrпезоmолна процефрц uнФормацuяmа, uзuсквана сьuaасно цасlt I, ще
0ъdе uзолечена авпомuwlчно,
Е,Щ!!._Позоваьане н, сьоmвеплноrпо облвленuе, публикувано в Официален весгник на Европейския съюз:

овЕс S брой[l, дата ll, cтp.[l,

В случдй, че не се изисква публшкуваяето на обявление в Официален весгнпк на Европейския съюз, моJIя,

посочете друга пнформация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде

недвусмисJIено идентпфициранд (напр. пр€пратка кьм публикация на национsJIно равнище): [......]

Информачия за проц€дурата за възлагане на обществена поръчка

Информацuяtпа, uзuсквана сь2ласно часm I, ulе бъОе uзвлечена авmомаmlrчно, пDu vсцовuе че ЕЕДОП е

uнформоаuя mаябва da бьdе поплпlнена оtп пкономич€скпя оператор_

И d енmu фuцuр ане на съзл о хк umеля omzoBop:

Име; ,,Брикел" ЕА,Щ t]
За коя обtцеопвена поръчкu се оmнася? (hп2овор:

Название Е,Iи кратко описание на поръчката:

,rИзграrrцане на депо за неопасяи
производствени отпддъци (НПО) -
втори етап."

t]

Референтен номер на досието, определен от
възлагащия орган или възложителя (ако е
прtlл осrcuмо),, реф. N9 12100U2018г.

t]

Осmанапаtпа uнформащuл във всuчкu разdоzч на ЕЕ,[ОП ercdBa dо бъdе попъJlнена оп щ!щщ9щ
опещiцщр

Част lI: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

Иdенпuфuхацuя: Оm2овор:

Име t]



Идентrlфикационен Hol!]ep ло Щ[С, ако е

пр1.1ложl.]моi

Ако не е пр!tлоr(имо, моля посочете друг
нацrlонален идентttфлtкационен номер, ако е

необходлtмо и лрI,iложиl\,lо

t1

t]

Пощенскtt адрес: t ]

ЛIIце или лица за контакт:

Телефон;

Ел, лоlllа:

Интернет адрес (уеб алрес) (сло е llptt.,ttlaculto),.

t]
t]
t]
t]

Обu4а uп|tорLtuttluл: Опl2овор:

Икономическият оператор ]uикро-, малко I{ли

срелно предприятtле лl.т е?
[] !а [] Не

Сапlо в слч.lаl'I че поDъчката е запазена:
иконоNI1.1ческl]ят оператор защитено лредприятllе
лlt е rtлl.t социално предпрllятие, llли ще осrIгурIl
lIзпълненпеl,о на лоръчката в контекста на
програмll за създаване на защитени работнtr места?
Ако ,,да", KaI(ЪB е съответният процеrlт работницtt
с увреждания илtI в неравностойно полоrкенltе?
Ако се l.tзllсква, iuоля, лосочете вълроснIlте
слуя(ителl,t към коя категорllя 1.1ли категорIlu
paбorHttult с увреждаtlltя llли в неравtIос]ойно
лоложенI.1е принадлежат.

t]

t]

[] !а [] Не

Ако е приложllпло, посочете далll иконоN,lllческltят
опеl]атор е регхстрхраlt R офицlIалttхя слисък на
одобреl{ите иконоN,l1.1ческl,t олера],орl.t ил1.1 дал1,1 иN,Iа

еквLtвaLлентен cepTrt(ltl ка-г (напр, съгласно
tIацпоfi алIlа KBELlи(|tt.lKaurloHHa cttcTeMa (система за

лредварtIтеллlо класиране)?

[] l]a [] Не [] Не се прилага

АIсо,,да";

Моля. отговоDете на въпDосItте в останалItте
tlacTlt от тозII Dаздел. Dаздел Б tL когато е
целесъобDазно. Dаздел В от тазtl част! попълнете

а) [,,,,,,]

б) 6,еб adpec, opeclH tt.цц с.цl,лк6о, чзDttсltпtltt
r)oK:,-l tett пl а, ll1 оч ll о позоваGаll е II а doK),-lleI l лlо) :

t,,,,,,]t,,,,, ]l,,, ]t, , ]
в) [...,,,]

0[] Да[] Не

част v. коfато е пDI.tложпNrо, п пDll всцчкп
случаlt попълнете lt подпцшете част vI.

а) Моля лосо.lете на!lменованието на списъка илu
сертllфt.lката и съответнлlя регистрационен tlли
сертtrфIлкационсн номер, аNо е приложлI]\{о;

c epшtt r|l utl,tt p clt t etll o е l! l1.1llч ен в е п е]<пl рOн е

r| о p-l t otlt,,tt оля, п ос оч еп1 е :

в) Моля, посо.lете препраткLI къN,t докуivtентите1 от
kollTo става ясно на какво се основава

регlIстрацпята или сертифицирането и, ако е
прtlложлtN{о, класификацията в о4)ltциалнl{я списък;
г) Регистрацrrята или сеlэтIrфицлtрането обхваща лtt

I

_l( )



всlIчки задължl]телни критерии за подбор?
Ако,,не":
в допълненпе моля. попълнете лlIпсващата

нфоi]лrацrrя в част Iv. DазделII А. Б. В rlлп Г
споDед слччая сдмо ако пloBtl се uзисквI
с,л,Zлос о с7,опlвепlноtllo обявленuе ur!ц
dо K)lJl е l l пl п цu л пl о з0 о б ll|ec ш ве шчrцl ll оръ|l ко :
д) Икономttческият оператор може лlt да представи

удостовере1Illе за ллащането на
соцl]алноосI.Iгурителни вноски и данъци илlI
инtРормачия, която ще позволIl на възлагащия
опган Irпl] Rъзпо}kитепя па попчLll,i члпaтопепеIlLIетп

д) [] Да [] Не

6,еб аdрес, opztltt ttпlt с,tl,эtсба, чзdов.ltl|ч
doý,.lt ен пl а, tlloLl1 l о 1lозоваGоllе Ll с! dок1,.llенпt 4) :t ]t ]t,]t,,,]

чрез лряк безллатен достъп до нацлlоналltа база

даннll във всяка държава членка?
дко съопlвелl нtопе 0ок),,|lенлlu са l l a! рqзпо! оэкеllllе
в e,t екпl pot t е t t rJxlp \.! ап1,,|] ()п я, п ос оч еп е :

Фtlр.lш tш ),,tttclttue: OlttzoBop:

ИкономическtIят олератор участва ли в
процедурата за възлагане на обществена поръчка
заедно с други rrкономI,tчески оператори?

[] !а [] Не

Ако,,да":
а) N олл, лосочете ролята на икономиrIеския
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорнr]к за конкретни задачи ,,):

б) моля, посочете лруг[Iте llкономически
оператор!I, KoI|To участват заедно в лроцедурата за
възлаl ане на обшес tBeHa поръчка;
в) когато е приложи\,lо, посочете името на

участващата група:

а): I

б): I

в): I

Обособеtш позпlquлa OtttzttBttp:

Когато е прtlлоrкrtмо, означенllе на обособената,/ите
поз]{ция/и, за KollTo ико!lоi\{иliеск1lят оператор
rкелае да направи оферта:

t]

{

{

il

Б: ИнформацIlя за представtIтелtIте на lll(ономllческIlя оператор

Преlс пtctB u m e,,t спlв о, о ко u!|lа lll I кч во : Опlzовор:

пълното име
заедно с датата и мястото на раr(дане, ако е
пеобходимо:

t ];t]

,Щлъжност/!ействащ в качеството си на; t ]

Пощенскц адрес: t ]

ТелеtРон: t ]

Ел, поща: t ]

l



Акое необхолlIмо. \1оля да предосгавItrе подробна | l...,,,l
информация за прелставителството (форм и,

обхват. цел ,,);

В: Информачrrя относно I|зползването lla капацllтета на други субекгrl

И ttto.t tBttпe ttu l1.1'lкi Ktllllllluпleпl: ()lll2oBoP:

Икономи.lеският олератор ще ttзползва лll
калацllтета на лругIл субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част Iv, и

критериите и лравилата (ако има TaKl.tBa), посоченI.I
в част V по-,лолу?

[]!а []Не

Въ }l ozn п е l ! ll ll оill ] пъл н ц пlе.7 u : Оlп?оеор:

Икономическият оператор възвамерява ли да
възло)кll на TpeTll страни изпълнението на част от
поръчката?

[]fia []Не Ако ла II доколкото е lt]BecTнo, ]\{оля,

прхлоп(ете сппсък на лредлаганllте
лодItзпълнителп:

t. .,,,]

Час-t lIl: основанlIя за Itзключване

А; Основанtrя, свър]анlI с HaKa.}aTe.[HlI прIlсъдtl

L!]ell 57, параzраф l оп 1fupeKпlltBa 2al1/24/EC съDъраса слеd шпе осчовq tя за llзкIючвсlllе,

. Учосtпле G пirесmъllна орzонuзоцrlя|

, Кор.упtцплt:

. И,l.,tttt,tttt:

. Терорлспlлaчпu преспlъrlлен|tл |lлu rц)еспlъll:lенuя, коцlпо со свързанu с пlерориспtttцtа ieitttocttlu:

. Изпчрttt|е нц парu uлu фuнансuране н1 mерорalзъ,лl

" Депtскu пtруd u dруш фор-ttл на mpotlluK lttt xopct

{

{

tt п lll о p.lt ct t4uя tпtt пасttlояlцuлt рпзdut,



Осп ово ttлtя, свързttttlt с ttttKtt?ttпleitHtt tlрltсъdlt
съz.гl!спо lцlaauоllол uпlе ро]пореdбu ]о прцJln?о е
пI осllовIllцяlllо, посо|lеl!u в ч.,lеп 57, плрrcрrиll l
о ltt,Щ tl ре кп t tl в о пt tt :

Опlzовор:

Издадена лl{ е ло отношение на IlконоNtцческия
олератор I.1л1,I на лtlце, което е член на неговI,1я

адм1,1нистративен, управителен илlI надзорен орган
или което има пра8омощия да го представлява, да
взема решенtiя или да улражнява контрол в
pa]\,lKIlTe на тези органи, окончате.пна прllсъда във

от избппените пп-гппе пснппяния

[] [а [] Не

Ако съолlвепtпltпtе dotg,-yteHlltlt са ttа разllо|lопсе ltе
в eпeKlllpotteH формаl1l, lllоJIя, посо\tеll1е, (уеб odpec,
ореан ltltlt слуэrcбо, ttзdаваLtltt doKy.lteHп1o, l11очнl)

п оз ов (lBclH е н с| d oK)l:lt ен l п 0 ) :t ]t ]t ]t ,,,]
която е лроlлзнесена наil-много предlI пет годинLl,
IIл1.1 съгласно която лродължава да се лрилага
пер!lод на изклIоiIваrlе! пряко определен в

присъдата?

Ако ,,да", моля посочете:
а) дата на лрисъдата, лосочете за коя от то.tки l -б се отвася и основанието(ята) за нея,

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

а) дата:[ ], буква(и): [ ], лричина(а):[ ]

б) [, ...l
в) продължllтелността на срока на IIзключваtlе

[... ,,] и съответната(ите) точка(и) [ ]

дко cъotllBeпtttttttte dок)Jllе п1ll ccl ]!о ])tlзtlо.цo)lcelllle
в e;teiпtpoHeH Qlор.llспп, -||оjlя, посо|lепlе: fi,еб olpec,
optatt tt-пtt с.l),сrба, чзdаваu|ч du],l!ен111 о, I1l оч ll о
позtлваване на dок\)]!енпlа), [,,, ] t ,,,] t,,, ] t,,, ,,,]

В случай на прлсъда, икономl]ческият олератор
взел ли е Mepkl.i, с които да докаже своята
tlадеждност вълреки наллIчието на съответните
основания за изключва}Iе (,,реабt,rлитиране по своя
rtI{иtlиатива")?

[] ,Ща [] Не

t ]

Б: ОснованIIя, свързани с плащането на даttъцtl tlли соцllалноосllгурrIтелlllI BlIocKll

fi

I

П,,пп|(пе н( itlнъцar u.,lц
соцux.|lноос zJlp ll1e:lнll вносKrl:

Опtzовор:

ИкономическIlят оператор IJзпълнил ли е всички
cBolI задълженllя, свързанrI с плащането на
данъцп Ilлlt соцпалноосигурIlтелнп BHocKll,
както в страната, в която той е установен, така tI

в държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от страната на

установяване?

[] ,Ща [] Не

,Щанъчll Соцrtалноосltгурttте;rltlt
Bпocl(ll



а) [...,,,]
б) [ . ,,, ]
BI) [] Да [] Не

. [] Да [] Не

. t,,,...]

t

в2) [,,,]

г) [] ,Ща [] Не
Ако,,да", моля,
опишете лодробно:

t, ,,,,]

а) г,,.,., ]б) t.,,.,. ]

Bl) [] Ща [] Не

. [][а[]Не

.t]

в2) [ .-.]

г) [] [а [] Не
Ако ,,ла", ]!tоля, олIlшете
подробно: [,,, ]

дко съоll1вепl lопе )oK1,,,tteHпttt по опtноuIенче llo
пJl ачl qнепlо Ilo dOнъL|I! 1ач collllo,|lHoocll4Jpuп е-п н1!

чрп пчпvппl

(iеб аdрес, ореан l!.!l1l сл),эсб.1, чзdовацl1l i)oK1,.11g,,nrn,

п1 очн о п оз ов ав а н е ll а d ot9ly gц п7 q|,

t ,,,]t ,,,,,]t,,,, ,]t,, ]
-1lапя. посоtIепlе,

{

В: Основания, свързаlllt с несъстоятелност, конфликтlr на rIнтереси tlлц професllонално нарушенtIе

{

fl

И tt lll op,tt tt tlu п о п t н ос lto е ве пtJ, ол l l
l t ec,l,c ll1 oя lrl e.|l о с п,l, к0 l l фla al кrll н а u lr пе р е с u u л u
ll роФ е c al о t t tl.,l l l о l I IцJJ ш е н uе

OпtzoBop:

ИконоN,!ическият оператор нарушил ллl е, доколкото
rty е lIJBecTHo. }адълженllята си в областrа на
екологIlчното, соцllалното ил1l трудовото право?

[] Да [] Не

Ако,,да", икономическият олератор взел лll е
мерки, с kotlTo да докаже своята надеждност
въпрекtI наличието на ocHoBaHlleTo за 1.1зключване
(,,реабил итиране по своя инициатива")?

[] Ща [] Не

Ако да", молл опишете лредприетите MepKll:

t,. ]

Икономическ!Iят оператор в една от следните
сtlтуацr]и ли е:

а) обявев в несъстоятелност, llлll

[] !а [] Не

t]



б) лредмет на проrIзводство
илrl ликвllдацl]я, ил1,I

в) споразумение с кредиторIlте, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от
сходна процедура съгласно национiLлнtIте законови и
лодзаконовtt актове, или
д) неговите активLt се администрират от ликвидатор
ил!I от съда. илll

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако,,да":

Моля представете подробностtr;

Моля, лосочете причините, лоради KortTo
t.lKoHoM ич еският оператор ще бъде в

състоянltе да I,1зпълн1,1 лоръчката, като се
вземат предвrц приложимUте нац!lонаJIн1.1

HopMrl и N,lерки за лродъл)каване на
столанската дейност лрll тези
обстоятелства?

Ако съопlвепtttttпtе dаý)ме lllu ctl Hcl рqзпо!оJl{енче лз

el eKtltpolt еч фор.tt ап1, jll о-|lя, посочелlе : 6,еб adpec, ap?aL! ulч сl)lэюбо, uзdавоIцll
doby м eHtlt u, l11 оч t l о позов ав а1 l е t l al О otl, 11 е н п1 а) :

t,,, ]t,,, ]t ]t ]

Иконоплическият олератор извършил ли е тежко
лрофесIlонално нарушенrrе?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

Ако,,да", uкоuомuческият оператор предлрtlел
лtt е мерки за реабилитиране по своя trницltатlrва'l

[] Ща [] Не

Ако,,да", N!оля опишете предпр1,IетIlте MepKlt:

t,]
Иконол,tltческtrят оператор сключllл ли е

споразуlllенtIя с другlI 1,1кономlгIескп операторll,
tlасочени към нарушаваIlе на конкуренцIlята?
Ако ,,да", моля, оп1,1ше ге лодробно:

[] Ща [] Не

t]
Ако,,да", икономическпят оператор предлрltе,!
лlI е мерки за реабrlлlлтиране по свол пнt]цttатIlва?

[] Да [] Не

Ако,rда", ]\,tоля опишете предприетllте MepKIl;

t]
Икономи.lеският оператор има лtI лlнформачия за
конфлrIкт на tlнтереси, свързан с участлIето му в
процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако,,да", моля, опtlшете полробно:

[] [а [] Не

t ,]

-

{

t]
tj



ИкономItческlIят оператор llлц свързано с него
предлр1.1ятие, предоставял лIл е консултавтски

услуг1.1 на възлагащля орган илll на възло)I(ителя llли

),частвал лll е по друг начIlн в подготовката на
процедурата за възлагане на обществеtlа поръчка?
Ако ,,да", моля, опишете лодробно:

[] !а [] Не

t]

Случвало лtl се е в миналото договор за обществена
поръчка, договор за порыIка с възложител или
договор за концесия на uкономическl{я оператор да е
бил прелсрочно прекратен или да са му били
налагlни обеlцlеrенltя или лруги полобни caHKulttt
във връзl(а с такава поръчка в миналото?
Ако ,,да", моля, олишете лодробно:

[] !а [] Не

t]
Ако,,да", икономическият оператор лредпрхел
ли е мерки за реаб!Iлитиране по своя ttнпциатltва?

[] !а [] Не

Ако,,да", ллоля опишете лредпрrtетrlте MepKIt;

t,,,.,]

Може ли лtкономtlческIlят оператор да лотвърди, че:

а) не е BlrHoBeH за подаваlIе на IleBepH1I даIlнп прrl
предоставянето на rrнформацIrята, необходrrма за
проверката за лL]пса на основания за llзключване 1.1лII

за IIзпълнението на критерrrите за лолбор;

б) не е укрllл такава пнt}ормаltия;

в) може без забавяне да предостави придружаващите
докул4ентIl, изllсквани от възлагащия орган или
възложителя; п

г) не се е олитал да упра)I(ни нелозволено влияние
вър\у процеса на вземане на решения от възлагащия
орган llлl] възло)кlIтеля, да получll поверI]телна
лнtРормачия, която ]\{оже да l\{y даде неоправдани
предl]мства в процедурата за възлагане на
обцествена поръчка, llли да предоставлl поради
небреrкност подвеждаща ин(Ьор]\{ация, която може да
ок&ке съществено влиянIrе върху решенията по
огношение на изклю,Iванеlо. ло_rбора llли
възлагането?

[] Ща [] Не

Г: ,Щругlt основанця за цзключване, които ]!rоже да бъдат предвlIденlI в нацuоналното.}аl{онодателстао lta
възлагащлIя орган IIллI въ]ложителя на държава члевка

С п е ци 4, u ч l ! u пo a|ll о la ut Hll о с lro BI ll u л з а
llзлtalочвIllе

OlttetlBop:

Прилагат ли се спецrrфпчнltте цацIIоналцц
основанrIя за llзклlочване, които са посочени в

съответI-1ото обявление или в документацията за

обществената лоръ.rка?
А ко dclK1,1t eHtlt otllttt l11cI, Itзllскво но lз съолlвепlнолlо
обяв.ценttе tt.цtt в dоку''lенпlоцuяtllо зq поръчкtlпlа ccl
t)оспlъtlнtt по e|leKпtPoHeH 11ъп1, .llо,lя, пl)сl)чеп1 е:

[...] [] Да [] Не

(l,еб а,dрес, ореан lt.цtt сl),lсба, чзdаваulч
dotj,l1gr,,r,,o, пlоl!но t7озоваван е н а do,9,-ttet t лt а):

t ]t ]t ]t ]

il



В случаil че се прlIлага някое спецпфllчно
нацlIонално основанце за изключ ване,
LIкономическият оператор предпрIlел ли е мерки за

реабилитиране по своя инициатива?
Ако,,да", моля опишете предлриетите п{ерки:

[] ,Ща [] Не

t,,,]

Част IV: KptlTepltIr за подбор

Oпtttoctto крrlпперuип|е ]о поlбор (рttзiел ttлuрrtзЬелu А-Г опl пъсlllояlл|Oпltl часпt) пкопоlttчческtlrlпl lllepoпlop

: Общо указанuе за всlIчки Kprtтepllи за подбор

ор2lн u-1ll

Спозвrчrc пл всttчк|l llзuсквIнu крumерuu за
tlоОбор

Опlzовор:

Той отговаря на llзлtскваните крtlтерии за подбор: [] [а [] Не

А: Годност

часпl IV, бе !

llоdбор .с1 бч.,tll
зо 11оръчкlll1lо,

{

ГOiltOс1,1l Otttzootlp:

1) ToI"t е вппсан в съответнlIя професrrонален
rtлп търговскц регllстър в държавата членка, в

която е установен:
Дко съопtвепtlt цпlе dо]9r \Iet l п1 u со ! t а рOзпо-IоJlсенllе
в e.,teKtttpoHeH c|op-\l a|l], -\,lо.|lя, посо\l ell1 е:

t. .]

0,еб adpec, ореан tt-,ttt сllуэtсбо, ttзdаваtцlt
dotg,:tteHпlа, лto1lHo позоваване но dot ,l,.lt ettпt о):

t,]t ]t ]t ]

2) Прll поръчки за услугп:
Необходимо ли е специално разрешенIlе илlI
члеIlство в определена организация, за да може
лlкономическият оператор да излълнIa съответната

услуга в _]ържаваlа яа установяване?

Ако съолlвепtнltпlе dotyll eHпltt са н а розпоJ!оJлсенllе
в ыекtпронаt r|op;l1all1, -лlо,lя, посочепе:

[] Ща [] Не

Ако да, моля посочете какво и далх
икономическият оператор го лритежава; t,,,] t] Да
[] I-Ie

0,еб odpec, ореан ttlt-tt слуэкба, ttзdавачltt
dotg,-llett пt а, пlоч но позововоне н q do$,.tt ен пtсl):

t ,]t ]t ] t ,,,]

Б: ltкономIlческо п qинансово състоянIIе

!,7

D! пryябв( ёп fl попl,лва в 0pJ1? р(]du| нl часm IV:



и ко tt олttt rtес ко ч ф u п al l с ов о съсl|l оя п ц е ()пtzoBop:

Ia) Неговият (,,общ") годпшен оборот за броя

финансови годпни, изисквани в съответното
обяяпенltе IJпи R покчментаL1,1ята за попыlката е

годlJна: [..,,,] оборот;[,,,,,,][,,,]валута
голина: [,,.,,, ] оборот; [,,,,,,][.,,]валута годI.1на:

[ ...]оборот:[ ..... ][,. ]валута

(броil години. срелен оборот):

[,,, ..],[...,,,][...]вмута

(уеб alpec, ор?а 1lllu с-,llа(бq, ltзdаваtцtt
dокl,,цtенtlt а, пlоч llo позобавоц е l l al dо$,у ен]l1с| ) :

t,, ]t ,,]t ,,,]t,,,,]

както следва:
п/п.пtl
lб) Неговият срелен l,одлiшен оборот за броя
годllнIl, llзIIсквани в съответното обявленllе ил1I

в документацrlята за поръчlсата, е както
следRа():
lIKo съопlGеп1llчпlе dotg,.ltet tпt u са t t а розпо.tlоJlсеtlllе
в е-ч eKtll1,tclH еч t|юрll(п11, -|1 оJlя, посочелlе :

2а) Негов)]ят (,,конкретен") годишен оборот в
стопанската област, обхваната от поръчката l]

лосочена в съответ]lото обявленLIе. лIлll в

докуl\lеятац1lята за поръчката, за tlзлtскванлtя брой

финансовrt годt.lни, е както следва:
lt/uл tl

2б) Неговият среде}l годишен оборот в областта и
за броя годIlнll, IIзllскванц в съответното
обявленltе Ilлtl докумеrlтаllпята за поръчl(ата, е

както слелва:
Alio съопlвепlнl!п1 е c)oKy.tteH лltt са н а 1lcBl1o,1lo)юeHlle
rt е-ч е к пl р сl п е н с| о р.\ l Ll п1, .\ l o-1l я, п о с () ч е п1 е

годrлна: I

годttна: I

годttна: I

] оборот;I

] оборот;I

] оборот;I

][, . ]валута

][,.. ]валута

][,.. ]валута

(броI'i годинI,I, срелен оборот):

[,.,,,],[,.,,,.][,,,]валута

0,еб аdрес, optcut tllu c,q,.lK,6ct, чзitlвачltt
doK!l.ttettпlcl, пlочltо 11озововаll е l t (l

lclKy.ttet ttlt cttlttlt пt а1, t,,, ]t,,,, ]t,,,,,,]t , ]

3) В случай че лllпсва информация относно
оборота (общия rtли конкретния) за целия 11зrIскуем

лериод, моля, посочете датата, на която
иконол,l!lческIlят оператор е учреден лlлtl е залочнал
дейността cll:

t ]

4) Що се отнася до фlIнансовllте съотношенllя.
лосочени в съответното обявленI,tе, llлlI в

докуNlентацIlята за обществената поръчка,
икономIгIескI.Iят оператор заявява, tte реалната им
cTol'iHocT е. както сJlедва:
Д ксl съопtвепt нttлlе 0oK\l tt et tпllt cct lta 1эсlз1,1о.|lо)]сеt t l!e
в el е к ttt р о н а t с| op,ll а ll1, l! о 11я, п ос o|l et 11 е,

(лосо.tване на изискваното съотношенl]е
сьогношенllе межлу х lI у- и cTol'iHocT]a);

t,,,], t,,,.,.]

6,еб ldpec, opzLtH ltпtt сltуэtс,ба, чзоцвоlцч
doK\1,1teHlttcl, |11 o|l l I о ]7озавовоllе tt а dокl,л енпtо):

t,,, ]t,, ]t,, ,]t,, ,,,]

5) Застрахователната сума по-неговата
]астрахователна полIIца за pllcKa
,,професllонална отговорност" възл!lза на:

Дко съопtвепtнсlпtа ttHc|lo71.1tаLlltл е (l 11(1зпо.:loJlceHlle
в e.,t etitll р ott ен ф op.|l а п1, -l.! о.0 я, п ос оч епl е, 6,еб ctd]lec, opzatt tt,llt сп)D!сба, чзdсtваtцtt

doKlll'tetutttl, ]11о\| lI о 17озоваваtl е t t а doq,uet tпt ч)

t,,, ]t,, ]t, ]t ,,,]

6) Що се отнася до другrIте rIкономпческlt lIлц
фIrнансовrl цзпскванця, ако lIMa TaKIIBaJ които
\,1oxie да са посочени в съогвеlно]о обявление илll
в документацията за обществената поръчка,
икономическl{ят оператор заявява, че:
Ако съолtвепt н qпlq dок1,:ltеttпlац uя, laояпlо -|loJte dа

t]

{

i

il
ts

[,,, ,., ],[....,, ][.. ]валута



е ou.Icl посачело в съQll1велl]lопlо оояв;lенuе ц,гl1l G

doK1,.lteHпtcttlttяtlta за обtцеспlвеttапtа поръчкtl, е

0оспtъпltq по e,leKtпpol lell 17ъл1, j|loJlл, 11осочепl е :
(л,еб аdрес, clpztпt ttltt с,l1,эrcбо, ttзОаваulч
r)oKl,l1gl,rrr, пlо|! 1!о позовавоltе lla
dtlt:1,_llettпltttlltltпla): [,,, ] [,,, ] t,,,,,,] t . ...]

В: Техническu п професионалнш способностIr

о крumерufumе J( ttоОбор со бц"rц
lo by-tt е п п ttt цu лп ttt l o rt lrp,l,I l 

^t! 
l ll n,

техпlllIeckll ta ltрофесuо аqнп способносп|лa ()lllzoBop:

la) Само за обrrqеспiвiПuпrc поръчk|u за
спlроuпlелспlво|
През референтвtrя перl]од ll коноN,Iическият
оператор е tl]вършl|л сJIедllIlте строIIтелlllI
деiIностIl от Itонкретнltя вItд:
Дtitl съопlоелltt чпl е d oK1'.lteH пltt олtносtt о dоброtlt о
чзпъl1l е1 llle ч рез\,-,I tlt tttll otlt н clti-Bctct1t,ltпte

сtпрочtпе;tчtt рабоtпll ctl lla розl7оOоэк,еltllе в

e.l елi пt 1-ttlH u t rPopl t tоп, .|l о,lя, п ос оч е п е :

Брой години (този период е определен в

обявлен ието или докуNlентацllята за обществената
поръчка): [ ,... ]

Строителни работи: [.,.,,.]

6,еб qdpec, opeatt tt.,ttt с.l1,сл,бtt, цзdаваu|ll
r)oK1,,Ttet t пttt, пl оч l l о |1озаваGа1 ! е l l tl dок), 1le]l]11 о)'t ]t ]t,, ]t,]

През референтния период и кономическият
Брой години (този лериод е определен в

обявлението илIJ документацията за обществената
лоръчка): [,,,... ]

пJlll Е llрtjлUсlабпJ| с.rtgлпrlrЕ utпUьп,| ytJt}l п U,
посочеuия вtrд: При rrзготвяrlе на спlIсъка, моля,
посочете cy]vll]Te, датите и получателllте,
HcJaBllcll\1o дали са публttчни ttлlt ,tacTHtt сlбекttl;

олt,tсанrrе Суми tй;Г"""--,;Ц

2) To[i може да използва следните технIlческIl
лlIца llллI орfанц, особено тезлI, отговарящи за
контрола на качеството:
При обществените поры]кt,t за строителство
икономическият олератор ще може да Iiзлолзва
технически лица или органи лри 1.Iзвършване на
строl.tтелството:

t ]
Il меркп за l-apallTllpalle ша l(ачество, а
съоръженllята ]а проучване и lIзследване са
както следва:

4) При излълненtlе на поръчката той ще бъде в

състоянt]е да лрt{лага следните cllcTeMll за

управлеflие rl за проследяване на верпгата на
доставка:

t ]

5) За Ko-rllllleKclm clltoK| ,lJlar Jlслуzrl ,t.цaa, llo
uзл|,lючеtlце, за cпloКll ll.цll ycllyzll, Koulrlo c(l със
с lle l|a! ол п о п ре d п Iз п {l че lle :
Икономическият оператор ще позволи ли
лlзвършването на проверкu на неговия
производствен lIлII технIlческп капацотет и,

когато е необходлtмо, на средствата за проучване

[] [а [] Не

t1

t]



rl изследваflе, с които разполага, както и на
мерките за контрол на качеството?

6) Следната образователна ll професliонална
квалIrфrlкацIlя се притежава от;
а) доставчика на услуга ltлtl сам1.1я изпълнllтел,
йr.лlr (в завl,tсимост от изI,Iскванията, посочени в

обявлението, илI.] в документацията за

обществената поръчка)

б) ]{еговия ръководен състав:

а)[

б)t

t ]

оператор ще може да приложtl следните мерки за

управление на околната среда;

8) Средната fодцшtlа чlIслеIlост на състава на Година, средна годишна численост на състава;t ],г ,],
t ,, ],t,,, ..],

t...,,,],t,,,. ],

Голина, брой на ръководните кадри:

t,,,,,,],t,,, ,,1,

t,,,,, ],t...,,,],

I , , , , . 1 , t . . . , , , ]

следва:

9) Слелните Il}lcTpyNlelITIt, съоръжения Itлll
технlrческо оборудваЕе ще бъдат на негово

разпо-lо7кеul]е за изпълненllе Ita договора:

t ]

!0) Икономическият оператор възнамерrIва
евентуално да възложц на подuзпълнIlтел
излълненlIето на следната част (процевтно
rlзра;кеrluе) от поръчката;

i ]

l l)За общеспlвенu llоръчktt ;lo dосmшкu,
И KoHoi\,t 1.1ч еск1.1ят оператор ще доставll llзuскванцте
N,lос,гри, опIlсанl.tя llли снимк]t на продуктхте. KoLlTo

не трябва да са лрt{лру)кенIt от сертlлфлtкатlt за
автентlIчност,
Ако е прIlложпмо, икономпческият оператор
деNларира, че ще осигуl]и излiсI(ванIlте
серт!t(Ьикати за автеttтltч ност.
.4Kcl съоlпвепtнttпlе Dot:1,,,tteH пt ч cct н ct разп()l1 oэlcelllle
в e.'t eKпlporteH cflo11-1l чl11, .v о.Iя, посоI! ел1 е:

t,,,] t] да t] н,

[] fla[] Не

Ь,еб adpec, clpzctH tt.,ttt сlt),экбсt, чзdаваultt
dora,M ен лt q, пачно позововане tt ct c')clK1,.lt ett пt ct),

1,,]t,,,]t,,,,]t,,,]
12) За обuрсrпвейtt поръчкtt зtt dосцчвкu:
Иконоп,lическllят оператор N,lo)Ke ли да представLI
изtIскваIiIIте ссртltфrlкатll, lIзготвенll от
о(lltцrrално лрllзнатll rlнстIIтуцIlIt liлIl агенцttIt по
liоlIтрол Ila качеството! доказващu
съответствuето на лродуктI,Iте, които могат да
бъдат ясно идентифиширанлr.Iрез позоваване на
тех]]LIчески спеt tI.1(ltrKatlt,l1,1 l,tли стандарти,
посочеI!lI в обявлението tlлп в доку]\,tеl{таtluята за

поръчката?
AKo..lle". моля. обяснете зацо lJ посочете KaKBll

[] !а [] Не

Il

.

i()



другrt доказателства Nлогат да бъдат представенtl:
дко съопtвепtнttпt е do|g)lleLl лlч со н а розпо1 oJlcet 11|e

в еtекпtронен rРорлtсll11, .vavl, посочепе:

6,еб qdрес, ореан tt-,ttt слtl,эttба, чзdавоultt
dоg,менчtа, пlачно позововоне ttct doKl,-lt еппttt),t ,,] t ,,,]t ,,,,]t,,, ]

Г: Стандарти за осltгуряване на качеството ll стандарти за екологliчно управлеIIllе

Ctttttttlttptltu зtl осlrzJlрлвопе но кочеспlвоlllо la

ctttct l t dttрпt tt з ч е Ko:t ozll |t н о )цlрIв,|l е ц ll е
Опl.овор:

Икономи.tескIlят оператор tце може лrl да
предс гавll сертrlфцкатlI, LIзготвени от независи]!|!l
органl1 и доказващ!1, че 1,Iкономическият оператор
отговаря на стандартIIте за осrlгуряване lla
качеството, включllтелно тези за достъIltlост за
хора с увре)t(дания.
Ако,,не", п,tоля, обяснете защо rl посочете какви
другtI доказателства относно схеп,lата за
гарантIlране на качеството л,tогат да бъдат
лрелставени;
Ако съопtвел,tн чпе doK),.lteHпtlt са tt а разпо-|l o)lceLllle
в еl е к tlt р о t t е н t| о p,1.1 о 111, .| l ojl я, п о с о ч е л1 е :

[] Ща [] Не

Ь,еб adpec, opeott tt,tu сlt),.)|(,ба, чзiовачрt
ioK1, ltенпlа, пlоч1 lo позQ0 а0 ol t е l l (l doKy.lleLl п1 tl) :

t ,,,,,]t,,, ]t,,, ] t, ]

lIt(оно[,lи.lеск1.Iят оператор ще мох(е ли да
лрелставlл сертифIlкатll, изготвенлI от незавI.Iсими
оргаяп, доказващи, че икономическият оператор
отговаря Ila задълж1,1телнIlте стапдартlI плп
ctlcTeMlI за екологпчво управленlIе?
Ако,.не". моля. обяснете защо tI посочете какви

други доказателства относно стандартите пли
сIlстемпте за екологIlчно управленIIе могат да
бъдат лредставени:
Дко съолlвеп1llч лlе doKy:tteH tlttt са tta рсlзпо.l1 оэlсеtlче
в е.ч екпlронен t|орl| оп1, .llо.|tя, посоч еп1 е,

[l Да [] Не

6,еб adpec, opeott tt-,ttt с;l1,лtсбо,.ttзdсtваtцtt

dot7,.lt ен пl а, лlочно позовLlване Htt doю,.lt ett пt ct ) :

t , ,] t , ,,,] t, ,,,]t,,, , ]

Част V: Намаляване на броя на квалuфициравите кандпдатlt

il

оi)ера!ц ,lлu за l!poBelKdahe Hi ачfulо2. Тл]u л.l|ф

oпtttoctto BitdoBeme серtпчфчкапtа плu (hop,lut laa

кояпо пю)rcё dл бъOе съпровоdеllп оп1 ц]чсквоttчrl
dо кпз апrcлспtва, gщJ!щJзщqь Kott п t tt пtltл бс rt



iuL,to? п

Икономrrческrrят оператор декларцра, че:

На)шллвIне lro брол OtttatBop:

Тпй пзпr-пняпя tIепите ri нспItскпL!миняlIl].]{lннl],ге t]

[,,.] [] Да [] Не

Ь,еб aDpec, opzatt lt-q ч с;1)lэrба, чзdаваll|ll
doky.,ttettпla, пtочttil позоваване н cl

doKy.lt etttll сttlttяпt а)| [,,.,,, ] [ .,,, ] t..., ] t,,,,,]

KpllTepltи или правt.lJtа, Kor.rTo трлбва да бъдат
прI.]ложени, за да се ограничtt броят на кандllдатl{те
по слелнLlя HarIIlH:

В случаri, че се изискват някоtt сертификати или

други форп{и на документални доказателства, моля,
посочете за всеки от тях, дЕци икономическият
олератор разлолага с lIзискван!lте документи:
Ако tlяко1! о 1 ltlезlt ceptпltcJluKollttt ttлtt фор-lttt lta
dor),y eltпlct,lt t,lt dоказапlелспlвс! cal н а рqзпол oJtcelllle
в ел ек пt р о ч ел ф о p.\,t о llt, .| l o-|l я, 11 о с оч еп1 е з о в с и ч к l!

част vl: Заключителнll положенпя

До:l\,поdпttсаttltltпl deKltopttpa, че uнс|ор-+tаtlttяпtа, посочеllо в чослllt ]! l/ псl-zсlре, е Bяptlll ч лlочtlо, l! чс !
преdсп(lвul{l с яcllot1lo рtlзбllрале tla послеdапвuяпlа l1pu преdспtавлне на tleGepLlll dol!1lll

,Щоltl,поdпttссtнltttпl ос|ltцttа:tно de--tapupa, 1le е в съспlоянuе пр1l поllскваl!е ч без зqбавtt da преdспtовч ),lillзllllllпli,
ceptllmPttKaпttt lt dрl,iu 4хryмч ла dоч,lltеппlа-,tнч Dоказсопе.!lспlв(l, ocBell в с])|tоltпlе, ко?.1пlо,

о) бъз]lа?оu|uяпl ор?он 11.0u въз.llоlсчпlе:lяп1 лtолtс,е с)о получц прцdр)Dlцtваu|ltпlе Ооку.llенпlч чрез l1prlti Ооспl,t п r)tl

съопlвеп1Ilа]п4 1tацllона.цLlо боза dOHH1l аъв бсяко dърJлсOво ч,|lеl!ксl, Kolttltcl е dоспъпнa1 безп,tслпttо, ltпtt

б1 сччпlсtttо оп l8 oKtltoittBptt 20l8e, нсti!-къслtо, въз.|lсl?аl!|1lяп1 ap?at] чпч
съо пlве лt tt опl а 0 oKy.ll ell л1 а1|1!я,

Be|le 11plllлe)l( ll{iLl

ir

,Щопlltlоdпttсанttяtll daBa офчLlttаltно съz-,tасче [noco,tetlte възла?оlцлlя ореан ц,lч въз|lо)tсlll11еllrl съ?llосIlо чоспt I, 1,1чзiе t

д] dct пол1lчtt lоuпъп do dоц,:,"tенпlttпlе, поdкрепяttllt чнфорltоtlttяtllа, кояпtо е преdосll1авеtlа в [посtt,tепlе
съо|l1cепlнс1111а ,tctcпl, разdе.п/ пtочксt/ч] olll носпlояu|l!я EdtlHeH европеtiск1! dоlJ)j,lенп1 за обulеспlвеtttt l1оръ|llill ,jll

l|e.\llпle но [посочете лроцедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описанIlе, прелратка KbNt

лублllкацията в Офчлlltсutен BectttHttK на Европейскttя съlоз, референтен номер)],

,Щата, п,rлсто ll, когато се изI,1сква илIl е необходимо, подлис(и): [,... .]



ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

Освен информацията, която участниците са длъжни да декларират и представят в
ВЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат rrредвид и следните обцrt
указания:

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват част А,
Кореспонденцията между възло)rtителя и участника ще се осъществява на пощенскIl
адрес/ел.поща, интернет адрес/факс от участника в ЕЕДОП, При разминаване на информациrlта
върху плика и данните в ЕЕДОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕ,ЩОП,

2. В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор.

участниците вписват в поле ,,Представителство, ако има такива" лицата по чл..l0, alt.l
T.l, т.2 и т.З от ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са члеlIове IIа

управителни и надзорни органи на участника; други лица със статут. който им позволява J(a

влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквиваленте}l на този! валилен за
представляващите го лица! членовете на управителните иJIи надзорните органи).

З. В Част II раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на другIl
субекти", участниците вписват в полето дали ще IIзползват или не капацитета на друl,и субеItтrt
- капацитета на трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по сп{исъ.'rа lla
чл.66 от ЗоП,
В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпъллItrтел
изпълненлIето на част от поръчката в Част IV ,;Критерии за подбор", раздел В, по_llе 10) се
попълва процентно изрФкение на възложения обем,

4. Специфични национални основания за изключване:
4. 1 . Осъждания за престъпления по чл.194-208 , чл.21За-217 , чл.219-252 и чл.254а-260 НК.
4.2. Наличие на свързаност по смисъла на пар,2, т,44 от,ЩР на ЗОП между участFIиците в

il

f,

процедурата,
4.3. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка l{a дружествата.
регистрирани в юрисдикции с преференчиален данъчен режим и на свързаните с тях лицlt,
включително и чрез гражданско дружество/консорuиум в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличItе на
изключенията по смисъла на чл.З и чл. 5, т.З от ЗИФОflРЮПДРКЛТДС,

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на
специФични национаJIни основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕ!ОП

В случай, че се прилага някое специфично национално основаFIие за изклIоаIваIIе

участникът деI(ларира в Част III, буква Г от ЕЕДОП (следващия ред) предприел ли е ,lcl]lill за

реабилитиране по своя инициатива.
Ако отговорът е (да) в този ред следва да опише предприетите мерки.
5. Когато е наJIице необходимост от защита на личните данни иллI при разлl{чие tt

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по, чл, 54.
ыl. 1,т,1,2,7 и чл. 54, a,r.,1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице иллI за няколI o,1,

лицата на участника.
6. В Част III, буква В от ЕЕ!ОП участникът декларира дали е участвал в пазарнI.1

консултации на възложlIтеля иlили в подготовката за възлагане на обществена поръL]ка. I]
случай, че в олределения срок по процедурата е получена само една оферта или заявленtiе за

участие, които са предоставени от лице участвало в пазарните консултации или в подготовката
на документацията за участие, участникът се отстранява от процедурата ако не Nlo]ke да
докаке, че участието му в процедурата не води до нарушаване на принl]ипа за

равнопоставеност.
7. ЕЕДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП, включително

с посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, ал.1 от ППЗОП е поло)кеIJ,

n
rl



проЕкт нАдоговор:!!

договор
Л}............ / 20l8 l.

.Щнес, ......................2018г., в град Гълъбово, между:

,,БРИКЕЛ"ЕАД гр.Гълъбово, със сед.lлище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област
Стара Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, Електронна поща:
market@brikel-bg.com Интернет адрес: http://ww.brikel-bg.com, регистрирано в търговския

регистър при Агенцията по вписванията; с ЕИК |2З526494, представлявано от Янилцн Павлов
IIавлов - Изпълнителен директор, нарича{о по - долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна

й

,, - гр./с. . . . . . . . . . . . . . . . , със седа,тище и адрес на управление: r,рал

п.к. ........., ж.к..........,....... ул. ,,.......... J\Ъ......, тел.: ../..........,
факс: .../......., вписilно в Търговския регистьр в Агенцията по вписванията с ЕИК: ... ... ...,
ИН по,Щ!С: BG ... ... ..., Регистрирано по З,Щ!С от.......... г., Разплащателна сметка: IBAN:

Представлявано от (d.пъжносm) (аuе, презu,ме,

фаutl,tuя) от др}та стран4 наричано за краткост: ,,ИЗПЪЛНИТЦЛ"

На оонование Решение ............./.........2018 г. на Изпълнителния директор на,,Брикел
ЕА,Щ и Прокотол ]ф . . . . . . /. . . . . . . . . от .... .. . . ..2018г. за класиране на уистниците и опредеJIяIrе на
изпълнител по обществена поръчка с предмет: ,rИзграждапе на депо за неопаспи
производствени отпадьци (НПО) - втори етап.", с реф М 121001/2018 г. се сключи
настоящият ,Щоговор за обществена поръчка за следцото:

1. прЕдмЕт нАдоговорА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заrrлащане строителни и
монтажни работи на обект ,rИзграждане на депо за неопасни производствени отпадъци
(НПО) - втори етап."
1.2. Работите следва да бъдат изпълнени съгласно одобревите проекти и разрешението за
строеж, предписанията и инстр}.кциите на надзорните и контролни органи, в съответствие с
издадените строителни книжа и с изискванията за безопасност на строежите, KilKTo и
указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по проектиране,
изпълнение и контрол на строителството. При изпълнение на дейностите следва да се спiIзват
изискваниJIта на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа, в т.ч.:
Закон за здравословни и безопасни условия на труд, ,,Наредба Ns2 от 22.0З.2004 г. за
минималните изисквания за здравословЕи и безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи" и др.
1.3. ИзпълнитеJuIт е вписzlн в Ifентрмния професионалеЕ регистър на строителя за обекти
първа група, първа категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водеЕе на
I]ентра:rния професионален регистър на строителя.
1.4. По време на изпълЕението IIа настоящия договор, Изпълнитеrrят се задължава да поддържа
площадката почистена от отпадъци, генерирани от дейността.



2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАШАНЕ

2.1.Прогнознатастойностна!оговорае лева(......,.,.........)без!!С.
2.2. IJeHaTa по т. 2.1. включва всиtIки разходи на Изпълнителя за изпълнението на логовора,
2.З. окон.lателната цена на изпълнените работи ще се формира на база двустранно подпIIсаIIII

протоколи, (акт обр. 19) без забелелtк4, между Възлох<ителя и Изпълнителя, за извършеIll1,1,с ll
подлежащи на заплащане натурални видове строително-монтажни работи за е)кемесеч1l(l

разплащане. Протоколите следва да бъдат придрухtени от сметки - опис в три екземпляра (п()

образец на Въз.шожителя. .Щължимите ежемесечно суми ще се формират като количестI]а,I,а IIа

отделните видове работи, изпълнени през предходния месец се умножат по единичните Ilelllt IIа

съответнIlте дейности, предло}кени от Изпълнителя в I{еповата оферта - Прилолtенtiе Nl З.

неразделна част от договора.
2.4. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение на работlлте по

договора - съществуващ сгуроотвал на Възлоlкителя, находящ се в УПИ I-2З, III-2З, IХ-З2. Х-
26, ХVП, XiX-26,11 и УПИ ХХХlI-2З в кв. 503 по плана на,.Брикел" ЕА!, град Гълъбово, обл.
Стара Загора.
2.5. Единичните цени вкJ]ючват всички възмох(ни разходлI на Изпълнителя l1o осыцествяване Ila
предвидените дейности, същите са окончателни и валидни до пълното изпълнение на предNIета
на договора и не подлежат на промяна. При строго определени условия Възлолtl.tтелят се
съгласява след съгласуване и одобрение от негова страна, да заплаща непредвидени разходII.
чиито размер не може да надхвърля 5уо от прогнозната стойност на договора.
2.6. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работIlиIllt
и др., които биха възникнали по време на изпълнение яа работите. няма да се разглеждirт
допълнително от Възлолtителя и страните приемат, че съците са вече вклюLIеIIи в цеIlата п()

т.2.1. от !оговора.
2.7. Възможно е в процеса на

количествата по видове СМР,
него), Възлоlttителят не носи

работа да отпадне изпълнението на някои видове I{лLI tlilс,г о,1

като с това ще се намали стойността на договора (по цепli or,

каквато и да било отговорност за наI\,tаляването на вtIдове rtлII

обеми от дейностите по договора и ще заплаща само действително изпълнените обеми. Bcrt.ttttr

1Iзпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подпIiсt]tlll
протоколи.

Обеми, изпълrIеFIи над лрогнозната cToliHocT по чл.2.1. от,Щоговора (евентуално - rt,,ttoc

съгласувани и одобрени от Възлоlкителя непредвидени разходи по строителството), rrямtа да
бъдат заплащани.
2.8. Възлоltсителят заплаща цената по т, 2,1,, както следва:

по банков път! след представяне на следните документи от Изпълнителя:

- двустранно подписан протокол (акт обр. 19), без забелеrкки, мtеlкду Възлоrrсителя II

Изпълнителя за извършеI{ите и подлежащи на заплащане натурални видове строитеJlно-
монтажни работи за ежемесечно разплащане, придружен със сметка опис в три екзеNIплярal
(по образец на Възложителя)

- фактура оригина-п към съответния акт обр. 19.

2.9. Плащането се извършва по следния Еачин:
- В срок до 45 дни от представянето на месечната фактура оригинал и atcT обр. 19 кыr

същата, се заплащат 900% от стойността на съответната фактура. Срокът за ллащане започва да
тече от датата на последно представения документ.

- Остатъкът, в размер на 10 % от стойносtта на всички фактури, издадени при изпъJrненllе
на дейностите по обществената поръчка, се заплащат в срок до 45 дни от датата IJa подпllсвzlllс
на акт обр, l 5 от всички участници в строителството.
2.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната



IBAN:

БАНКА:
2.1I. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за Bctt.Ilttl
последващи промени по т. 2.10 в срок от 5 днлt считано от момента на проIчIяната. В случаir че

ИЗПЪЛLIИТЕJUIТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промените по т. 2.10 в този срок, cLIllTtI се.

че плащанията са надлеItно извършеItи.
2.12. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнеIIие, ВЪЗJ]О-
ЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане към него, след като бъдат lrредсr,авеttll

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за

изпълнените от тях работи по начина на ллащане, определен в чл.2.9.
2.13. Отчитането на извършените работи става ежемесечно, до 5-то число на месеца, следваIlt
отработения, с подписването на двустранни протоколи плеяtду Възлоrкителя и Изпълнlrтеля по
видове и количества СМР придруlкени от сметка опис в три екземпляра. Стойностнl-tя,г сlбепI

на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените eдllHIlLlIIlI

цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане
количества ще се определят чрез измерване, извършено преди съставяI{е }Ia сметItите за

плащане. Измерването ще се извършва преди съставяIIе на акт обр. 19 и сметките за плащаlIс o,1,

представители Възложи,lеля. В случай. че количес,Iвото на действително изпьJlнениlе 1llбоltt
не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените обеми по договоl]енlltе
единични цени, след като са доказаrIи с констативни двустранно подllllсани про,l,окоJlll.
Стойността на изпълнените СМР подлех(ащи на разплащане не Mo)Ite да надвI,{rпаl]а

прогнозната стойност на договора. Обепtи, изпълнени над предвидената прогнозIiа cT9iillocT.
(евеtIтуално - плюс съгласувани и одобрени от Въз;rоlкителя непредвидеlIш разхоllи по
строителството), няма да бъдат заплащапи.
2.14. Възllояси,гелят заплаща непредвидените разходи в размер на не повече от 50% от общата
прогнозна стойтIост на СМР. Тези разходи ще бъдат заплащани след съгласуване и одобренне
от страна на Възложителя, при изпълнение на след!Iите условия:

1. Промяната е възникнала поради обективни обстоятелства, наJIожили нови исl(iilIllri
и заповеди lla Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

2. Промяната се удостоверява с протокол, подписан от всяка от страните r]

строителния процес. !окументите се придружават със становище на авторск}Iя надзор.
съгласувано с лицето, упрая(няващо строителен надзор или м/у техни упълномощен]I
представители и подробни ведоп,tости;

З. I {енообразуването I{a новите видове СМР в тези случаи става по спорllзуN{еll tlc
между страните, като единичните цени на тези СМР не могат да бъдат по BLlcoKlI оr
заложените в ценовото предложение на обществената поръчка, цени за аналогичнIl вlIдоl]е

работи.
2.15. Към момента на съставяне на Констативния протокол за приемане на извършелItiте Ci\,IP-
Изпълнителят е длъжен да представи на Възлоrrtителя отчет с потвъря(даваIItи доI(уl!lеII,гlt.
които подробно показват в одобрената от Възлоя<ителя форма:
1. Окончателната стойност на всички работи, извършени по !оговора до датата, посоченl tз

Констативния акт за приемане на извършенитё СМР;
2, ЕкзеlсутивнадокументацIiя.

i

3. ГАРАНЦИJI ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

jб



3;l. Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изгlъJlttенllе в

една от формите определени в чл, 111 на ЗОП, в размер на ,.....,. лв. / ......,,..../.
представляващи 4 Yо от врогнозната cToi,tHocT на договора, закръглена до лев.
2.2. Гаранцията се връща на Изпълнителя до 60 (шестдесет) дни след изтичане срока Ila

договора съгласно т.5.3. от раздел V на настоящия договор, при добросъвестно изпълнение tt

липса на претенции от страна Възлоlкителя и отправено писмено искане от страIIа IIа

Изпълнителя до отговорника по договора.
2.3. Възложителят има право да усвои предоставената гаранция в случай, че Изпълнителят lte
изпълни в срок предмета на договора, като просрочи установените срокове с пове.Iе о,г 15

календарни дни. както и в слrlаите на дъл)кими неустойки по раздел I l от договора.

1. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представи (lакт1,1lа-

придру]кена от документите, въз основа на които е съставена двустранните приеN{атеj]Il1.1

протоколи (прот. обр. 19) за изпълнените обепли по видове и количества СМР, описани t] cпIel,Ka

- опис.

5. място и срок нА изпълнЕниЕ.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е съществуващ сгуроотвfu,] на Възлоrкиr,еля! нахо/(яII(

се в УПИ I-2з, iII-2з, Iх-з2, Х-26, XVII, XIX-26,11 и УПИ хХХII-2з в кв. 503 по плаFIil llil
,.Брикел" ЕАЩ, грал Гълъбово, обл. Стара Загора,
5.2. Вреvетраенего lla фактическо,lо извьршване tla дейносrи]е по сtроиlелсlво,lо lle \|o)lic _{il

надвишава срок от 180 дни от датата подписване на Протокол N! 2 за откриване на строIiтелiIа
площадка и за определяне на строителна линия и ниво и предtsидените други случаlr в чл,7.
ал,З, т,2 от Наредба ЛЪ 3 от 3l юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по BpeN.Ie ]Ia

строителството. Щатата, на която се счита че изтича времетраенето на строителството е датата
на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).
5.3. !оговорът запазва обвързваutото си действие до изтичане на гаранционните срокове по
него.
5.4. В срок до 5 дни от датата на получаване на покана от страна на Възлолt1,1теля.
Изпълнителят следва да се яви при Възлолtителя за подписване на Протокол за предаване tl:l

обекта за започване на работа. В 3 /три/ дневен срок, считано от датата на подписванс IIа

Протокол за предаване на обекта, се подписва, Протокол N 2 за,откриване на cTpott,teltгtil
площадка и за определяне на строителна линия и ниво, след което се започва работа на обеItта.
5.5. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР, сап,lо и

единствено ако по време на работа са се появили увеличеIl обем на проектните или HoBlI вIIдове
СМР, които обективно водят до удъля(аване, нареждане за спиране, изклlочltтелll()
неблагоприятни климатични отклонения, други специални обстоятелства, които Nlогаl,I, ]ta
настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страIIа lla
Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размlерът rta

удъл}каването ще се определи след консултации между възложителя и Iлзпълн ltl,ejl я,

!оговореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол п{еп(ду

упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.
5.6. Посочените срокове за изпълнение не включва времето за спиране на строителството, зal

което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнIлтеля ll
възложителя.
5.7. Когато в договорения срок изпълнението не може Яа бъде осъществено в резултат IIа

обстоятелства, за които е отговорен Възлоясителя, се съставя двустранен протокол за сплIране
на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спIлра

{
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изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустраlIеiI
протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА
НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Гаранционният срок на изпълнените СМР е 5 (пет) години, в съответствие с минималнIiя
гараЕционен срок определен в чл, 20, ал, 4, от Наредба Nq2 към ЗУТ за въвеждане в
експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове.
6.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатацLtя.
6.3. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причипени от (lopc-Ma;ltopttlt
обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване. В този случай гаранllияlll
изклIочва отговорност за последващи щети, включително производствени загубtl.
6.{. При рекламации. Изл ьлнителяr изпълнява СМР or ново. изцяло за своя cl\|eTKa.
6.5. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 5 дни от предявяване lla реклаI\Iа I_1IIJI

от Възложителя. Ако в този срок не се явят представители на Изпълнителя, Възлолtителят сапt
съставя констативен лротокол за констатираните недостатъци, който е задължителеlI за
изпълнение от страна на Изпълнителя. С полагането на подпис върху настоящия договор.
Изпълнителят безпрекословно приема! че съставения протокол за рекламации (в ioBa число ll
едностранно съставения), притежава доказателствена сила за пред съд и че в случаii нх

реализиране на отговорността му за рекламации по съдебен ред. същият няма право да оспорва
констатациите, отразени в протокола.

. 6.6. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на реклаN,lация от
възлоltсителя.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. Възлоrкителят има право на контрол през всички етапи на работата по !оговора.
Персоналът на Изпълнителя ще бъде допускан до работа само след провелен иHc,lpyк,Iil)li зtl
безопасност от страна на Възлотtителя, в съответствие с действащите правилпицll Il

нормативни документи.
7.2. Възлоlкителят на:}начава с изрична писмена заповед Отговорник по .Щоговора, ttойтLl tlLc
координира и контролира изпълнението на предвидените дейности и решаваllето на
проблемите, възникна]ти в процеса на изпълнение на работите. Копие от запо]]ед,tit за
НаЗНаЧаВаНеТО Се ПРедава на Изпълнителя. Отговорникът по !оговора приема с подпltса cll
върху приемо - предавателните протоколи, изпълнените работи.
7.3. Възлоrкителят се заДължава да предостави на Изпълнителя необходимите му докуNlенти l.i

изходни данни за извършване на дейностите по чл,1 .

7.4. Възлоrкителят се задължава да осигури на Изпълнителя постояЕен достъп до обекта зi,t

изпълнение на услугата.
7.5. ВъзлоlIсителят се задължава да оказва пълно съдействие на Изпълнителя за изtrьJtнеllие IIа
възлоясената му работа.
7.6. При необходимост, Възлолсителят или упълномощава лице от персонаJlа на Изпълтtитеrlя,
което да изготви план за безопасност и здраве при работа'за обекта, съгласно чл.9 и чл.10 or,
Наредба No 2/2004 r.
7.7. Представителят на Възлоrrсителя отговорник по !оговора, назначе[I tто реда на чл.7.2,.
)пIаства в изготвянето и подписва всички актове и протоколи, съставяни по време IIа
строителството на обекта, съгласно изискванията на Нарtдба Л! 3/2003 г,
7.8. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнитеця стойността на извърrIJените работи
по начин и в срок, предвидени в настоящия договор.

'
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8.1. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен:
а) да назначи с изрична писмена заповед технически ръководител на обекта и да l\4\/

предостави необходимите права, Техническият ръководител е Отговорник по !оговора от
страна на Изпълнителя. той координира и контролира изп ьлнението на предвидените дейнос ttt

и решаването на проблемите, възникнали в процеса на изпълнение на работите. Копие оi,

заповедта се предава на Възложителя;
С подписването на настоящия договор се приема, че Изпълнителят дава съгласието ctl I1

упълномощава лицето, посочено в заповедта като технически ръководител, да попълва rI

подписва всякакви документи по договора, както и да извършва и да приема всякакви правнп ti

(iактически действия по договора от името и за сN{етка на Изпълнитеrrя;
б) да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на строителIlата

площадка, съгласно плаfiа или инструкциите за безопасност и здраве
в) да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване завареI]I.Iте

надземни и подземни мрежи и съоръжения9 геодезически знаци и зелени площи,

г) да взепtе необходимите мерки за опазване на околната среда.
8.2. Изпълнителят се задължава да извърши работите, предмет на настоящия договор! по BI]-

дове, обеми и цени, в съответствие с изискванията на Възложителя, при спазване на

нормативните документи и стандартите в Република България, регламентиращи 4зискваниrIта
за тези видове дейности, като:

а) изпълнява строителството според одобрените проекти, разрешението за cTpoe)Ii.

предписанията и указанията на надзорните и контролни органи, в съответствие с издадените
строителни книжа и с изискванията за безопасност на строежите, както и с правилата за

изпълнение на строителните и монтalкните работи и на мерките за опазване на )I(ивота 1,1

здравето на хората на строителната площадка,
б) изпълнява качествено и в срок работите - предмет на този договор, в технолог1lчIIа

последователност, съгласно съгласувания с Възложителя график за изпълненllе lIa

строителството.
в) изпълнява строителните и моЕтarкните работи с материми, изделия, продукти и др)/гп

в съответствие със съществените изисквания към строех(ите;
г) съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строIlтелните I(HIlжa I.1

заповедната книга на 9троежа;
д) осигурява своевременното съставяне на актовете и протоколите по време tlal

строителството във формата и сроковете съгласно Наредба Ns З/200З г,, включително It тези за

успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията;
е) уведомява незабавно Възлоlкителя за евентуални повреди на мрежи и съоры(еIiпrl,

произлезли при работата;
rK) спазва изискванията на Наредба J',lЪ 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на

електрически центрzrли и мрежи, ПТБ и ПО и приетия Правилник за вътрешния трудов ред прI4

изпълнение на работите на територията на Възложителя;
з) всеки ден почиства работната площадка и съоръжения, да почиства пространството

около обекта от замърсявания, които е предизвикал; да не допуска разхвърляне на материалti.
части или отпадъци. Възлояtителят определя и съгласува с Изпълнителя местата за изхвърляне
Еа отпадъците;

и) опазва от повреди и замърсявания останалите територии и съоръжения, собственост
на Възлоrкителя. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за cMeTI(a

на Изпълнителя;
й) осигурява персонала си с отличителни знаци на фирмата;
к) при необходимост посочва лице от персонала си, което да изготви плаlt за

безопасност и злраве при работа за обеrста, съгласно чл.9 и чл.10 от Наредба NЪ 212004 г.

I
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8.З, При извършване па работите, Изпълнителят е длъ}кен да не назначава хора, които са в

трудово правни отношения с Възлоясителя. Същото се отнася и при евентуалното договаряне с
подизпълнители.
8.4. В случай, че Изпълнителя привлече за изпълнението на договора подизпълIIIIтелII.

независимо дали със знанието и/или съгласието на Възлолtителя, то Изпълнителят отговаря ,]а

всички действия и бездействия на подизпълнителите като за свои действия и бездействия.
8.5. По време на работа Изпълнителят осъществява тrостоянен контрол върху Katlec,I,Bol,o ]ja

изпълняваните дейности, както и контрол за опазване на околната среда и за осигурява}Iе IIа

здравословни и безопасни условия на труд. В изпълнение на тези свои задължения, той ttзготвя

докуNlенти, удостоверяваци осигуряването на контрола върху качеството, управлението IIа

околната среда и на отпадъците, Инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретI{LI,ге

условия на строителната площадка, съгласно изискването на чл,16, т.1, б. " в" от Наредба
ЛЪ2/2004г. за ]uинимаJIните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд прII

извършване на строителни и монтаrкни работи.
8.6. Изпълнителят се задължава да изготви информационна табела, съгласно изискванията на
чл.157, ал.5 от ЗУТ със съдър)I(анието, посочено в чл.13 от Наредба Nq2/2002г. и да поставIt
същата на видно място на обекта при откриването на строителната площадка.
8.7. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички пропуски и недостатыlL]
по работите, забелязани от Възлояtителя лри прегледа и приемането им, както и р раiuките IIа

уговорения гаранционен срок.
8.8. Изпълнителят има право:

а) да иска от Възлоrrtителя пълно съдействие при изпълнението на договора;
б) да иска от Възлоlltителя приемането на работата;

9.1. Условията за осигуряване на здраRословнrr и безопасни условIIя на труд са валliднI.l зtl

целия срок на изпълнение на договора.

10. пропускАтЕлЕн рЕжим

10.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задаtIа в

,,Брикел" ЕАД са ва,тидни за целия срок на изпълнение на договора.
10.2 Изпълнителят се задължава да спrвва действащия в обектите на Възлолtителя
пропускателен и вътрешно-обектов режим на Възложителя, както и всички приети ll

действащи вътрешни регламенти. правила. наредби, процедури и инструкции.

11.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностlIте в

сроковете и/или с качеството! определени в договора, Възложителят; запазвайки правото си за

други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващ0
дължимо плащане по .Щоговора.
11.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забчtва

в размер на 0.5 % (нула цяло и пет десети процента), от прогнозната стойност на догово])аJ но
не повече от 10% (десет процента) от тази стойност.
11.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕrШТ е изпълrrил задълженията си по договора качествеlIо и в
срок, а Възлолtителят е в забава за плащане, ИЗПЪЛНИТЕJUIТ има право на обезщетенl.те в

размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в

срок парична сума, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.
l1.4. При пълно неизпълнение на задълlкенията си по договора Изпълнителят дължи неустойttа
в размер на З0% (тридесет процента) от прогнозната стойност на договора. Счита се че е

в) да иск овора.
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наJIице пълно неизпълнение на договора в случаите, когато изпълнените работи са с тако]]а
качество, че не могат да бъдат ползвани по предЕазначение, както и когато Изпълнителят не е
изпълнил предмета на договора след изтичане на повече от 50 дни след 180-дневният срок по
чл. 5.2. от !оговора.
11.5. Извън предвиденйте неустойки Възлоlrtителят има право да претендира пред съд, llo
общия ред обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат IIа

неизI1ълнението.

12. нЕпрЕдвидЕни оБстоятЕлствА

l2.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загубtл. в

случай че последните са причинени от непреодолима сила.
l2.2. Никоя от страните не може да се позовава на форсмажорни обстоятелства, ако е била в
забава или не е информирала другата страна за възникването им.
l2.З. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички деriствttя с

грижата на добър стопанин, за да намали до Nlини]чl)м понесените вреди и загуби, KaItTo и да

уведоми писмено другата страна в срок 7 (оедем) дни от настъпването на непреодолимата cl,lJla,

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
12.4. !окато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързанIiте с ,irt\
rIасрещни задълх(ения се спира.

13. прЕкрАтявАнЕ нА договорА

13.1. Настоящият договор се прекратява:
13. 1 . 1 . По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
1З.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десеr,

дневно писмено предизвестие! отrтравено от страна на Възложителя;
l3,1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на
едностранно писмено уведомление от Възложителят до Изпълнителя;
1 3,1 .4, С окончателното му изпълнение;
13.1 .5. Пореданачл. 118 от Закона за обществените поръчки;
13.],6. Когато са настъtIили съществени промени във финансирането на обществената поръчка
- предмет на договора, които Възложителят не е моьл или не е бил длъжен да предвиди илrr да
предотврати - едностранно от Възложителя с писмено уведомление, веднага след настъпванс
на обстоятелствата.
l3.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие! l(огаl,о
изпълнителят:
13.2,1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 (лесеl)
календарни дни,
13.2.2. не отстрани в срок, констатирани недостатъци;
13.2.3, не излълни точно някое от задълженията си по договора;
1З.2,4. използва подизпълнител, без да е декларирм това в офертата си, или използ]]а
подизпълнител, който е различен от този, лосочен в офертата му;
13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност илIl
ликвидация.
l3.3. В случай, че Възлоlкитепят прекрати договора изцяло или частично, в съответствllе с

т.lЗ.2. от договора, Възлоrкителят може да възложи извършването на дейности, които ctleTe з:l

подходящи, подобни на тези, които не са извършени, а Изпълните.пят е длъжен да заплати на
Възложителя за всички допълЕителни разходи за такива съответни дейности. Изпълнителят.
обаче продълхсава изпълнението на договора в частта, за която той не е прекратен.
13.4. Възлоrкителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е

налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седепr
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дIIевIIо писмено предизвестие до Изпълнителя, В този случай Възлоltсителят прекратяI].r

договора без дълтtими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителtlа
обосновка, ItaTo е длъжен да заплати на Изпълнителя дейностите, извършени от Ilего II

одобрени от Възлоlкителя до момента на прекратяването на договора.
13.5. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя! както и в случаите на лоulо
изпълнение или пълно неизпълнение, Възлоrrtителят има право да задържи остilнilллIте
плащания до уточняването по размер на всички рzвходи и щети, които ще претърп!l о1,

неизпълнението на договора. В този случай, Възлохtителят следва да заплати на Изпълнtлтеляt

договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнеЕl}Iе tl (]т

дъля(имите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. подсъдност
14.1. На основание чл.117, ал. 2 от ГПК страните се споразуI\,Iяват, че в случай на IIевъзN{о)кIIос I

за решаваIле на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат IIz1 разглеждане ()l-

коIчIпетентния съд по местоседалището на Възложителя

15. другиусловия

15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задъллtава при изпълнение предмета на договора да,спilзl]а
изисItванията на СУК, СУЗБР и СУоС на Възложителя
l5.2. Изменение на сключен договор за обществеrrа поръчка се допуска по изключение, пl]II

условия,tа на Закона за обществените поръчки.
l5.3. Всички съобщения, предизвестия и нарех(дания, свързани с изпълнението на този догово}-)
и разменяни мелсду Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с

обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпlrс на
приеvашата страна.
15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другаl,а
страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
посочен в договора.
15.5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтI{lIаtцlI o,I,

този договор на трета страна, освен в случаите, уредени в ЗОП.
l5.6 Изпълrrителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посоLIенlfге в

офертата му подизпълfiители в срок от 3. дни от склюrIване на настоящия договор п J.(a

предостави оригинален екземпляр на Възлояtителя в 3-дневен срок.
l5.7. !оговорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
15.8. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат aкTya,[IlllTc
Общи условия на !оговора за възлагане на обществена поръчка от Възложителя ПрилоrrtенtIе
Nl1, Закона за обществени поръчки! Търговския закон и другите действащи в републttttа
България нормативни актове.
l5.9. Настоящият ,Щоговор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, lta бългi,tрскtr
език - по един за всяка от страните
15.10. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение Nql - Техническа спецификация на Възложителя и приложения - съглаlсIlо
публикувана документация в профила на купувача

Пtэилохсение ЛЪ2 - Копие на техническа оферта с приложения на Изпълнителя
Приложение Л!3 Копие на ценова оферта с приложения на Изпълнителя

i
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
(lлъэкносrп)

ИЗПЪЛНИТЕ,Л:
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УКДЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НЛ ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНI,IЕ,
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящите указания са валидни п се прrtлагат за подготовката на офертп при възлагаIlс
па обществени поръчки - открита процедура и публично състезан[tе

1. Общи условия относно възлагането на поръчката

1.1. Възлох<ителят предоставя неограничен! пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронн]t
средства до документацията за обществената поръчка от датата на: 

l
- публикуване на обявлението в ,,Официален вестник" на Европейския съюз прIl orl(lrll,lil 

I
процедура;

- публикуване на обявлеrrието в Регистъра rra обществените поръчки при лублltчllо
състезание,

I_{ялата документация се публикува в профила на купувача, в елеItтронната препискtI Ila
конкретната поръчка.

1.2. Когато техническата спецификация е с голям обем и съдържа KoHcTl]yKTIlBIla
ДОКУIчlеНТаЦИЯ, ЧеРТеЖИ, ПРОеКТИ ИЛИ ДРУГИ ДОКУМеНТИ, СВЪРЗаНИ С ИЗПЪЛНеНИеТО На ПОРЪtll(аГil.
същата се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на процедурата, раздел
,,Техническа спецификация".

1,3. Всяка лроцедура получава уникаJIен референтен номер, под който може да бъде HaMepeIla в

профила на купувача.

i.4. Всеки участник може да отправи писмено искане за разясненйе във връзка с обявенtll,е
условия! в сроковете посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посоt]енliя в

обявлението/решението факс, поща, куриер, лично и.пп по e-mail. Когато искаllето ., J
направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от предстаl]Jlя Bil ttlllя 

h
дру)кество,l о.

1.5. В електронната преписка на поръчката! в профила на купувача, се публикуват пtlсп{енlt

разяснения по условията на обществената поръчка, Разяснението не се изпраща о,гделl]о IIil
конкретния участник, отправил искаIIето за разяснение.

1,6. Искане за рzвясненIlе постъпило след сроковете, посочени по-долу, не се разглежда:

- при отItрита процедура - лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл. З 3, ал. 1 от ЗОI1.

- при публично състезания - лицата могат да искат разяснение в сроковете по.rл.180, ал.1 от
зоп.

1.7. !о изтичане на срока за подаване на оферти всеки уrIастник може да оттегли, проN4ени I4лlI

допълни офертата си.

2. Подаване на оферти

2.1,. о на дружеството, гр Гълъбово 6280, обл. С rарl Зоr o1rtl. I

Изв на,.Брикел" ЕА!, о дел ,.Търговски", лри спазваllе llll lпр.) l



2.2. OtPepTa, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възлоrrсителя. Не се
приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връ[lit illr
участника.

2,3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред I\{ясто,го.

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в сllllсък, KoI"lTo се
подписва от представител на възложителя (завеждащ регистратура) и от присъстваlцIiте лI.1Iltt,

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приеIчIане на o(lepTlr
от лица! които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се предавilт lllr
председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подпLIсва о,г

гIредаващото лице и от предселателя на комисията

2.4. ,Щокументите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от участIIIII(а
}Iли от упълномощен от него представител lIично или чрез пощенска или друга kypllel]clta
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. на адреса посочен от възложителя в

обявлението.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поца или куриерска слулtба, разходите са
за сметка на участника. Риска от загубване на офертата. или неполучаване на оферr,ата в

указания срок и час е за сметка на участника.

Възлоrrtителят не се ангarкира с каквото и да е съдействие за пристигането на оферr,а,га на

указания адрес и час.

2.5. ,Щокументите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посоаIват:

- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е приложиNIо:

- адрес за кореспонденция, телефон и по възNIожност - факс и електронен адрес;

- наиNlенование на поръчката, референтен номер! а когато е прилох(имо и обособените позlлцlIIl.
за които се подават доку_ментите.

2,6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, и участникът подава оферта за повеtIе
от една позицI.1я, се подава една опаковка, съдържаща докуNtентите за съответните позицllIl,

2.7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от доку]иентите в

опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, наименование lI

референтен номер на процедурата, а когато е приложимо и за коя обособена позиция се
отнасят.

2.8. Опаковките с мострите полуrават същия входящ номер на офертата, като в регистъра на
възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия ноl\{ер се
отбелязва ,,мостра",

З. Изисквания към участпиците при подготовка на оферта

3.1, При подготовка на офертата участниците са дJIъжни да спазват изискванията llil
възложителя, да се придър}кат точtlо към обявените от Възложителя условия. образtlп tt

указания, публикувани в профила на купувача.

3.2. Всеки участник има.право да представи само една оферта.

l

I
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3.З. Офертата се изготвя на български език на хартиен носител. Ако е поискаttсl o,t,

възложителя, ценовата оферта може да бъде представена и на електронен носител.

3.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако MIojKe

самостоятелно да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно
законодателството на държавата, в която е установен.

j.5. Когато )часlник в обществената поръчка е обединение. той следва да предсlави u о,j,aрr,,,,,

си копие на документ, съгласно изискванията на т.4.1.З от настоящите укаa}ания.

3.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лица.
независимо от правната връзка ме)цу тях, по отношение на критериите, свързани с

икономическото и финансово състояние, техническите способности и професионалllа
компетентIIост, при спtвване на изискванията на чл.65 от ЗОП.

З.7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже.
че ще разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи документи за ]IoeTlITe

от гретите лица задьлжения.

3,8. Третите лица трябва да отговарлт на съ тветните критерии за подбор, за доказването
които участниItът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основаt{l]ятп

отстраняване от обществената поръчка

3.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители, същIlте
следва да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетItге
от подизпълнителите задължения.

3,10. Л одизпъл н ител ите трябва да отговарят на сьотвеtните критерии за подбор сьобразно Btt:ta

и дела на поръчката, който ще I]зпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняваIJе

от процедурата.

З. 1 1 . Участник в обединение, което е подalло оферта, не може да подаде самостоятелно оферта

илIi да участва в друго обединение, подапо оферта в същата поръчка.

3.12. Лице, което е даJIо съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участнIlк,
не може да представя самостоятелна оферта.

3.13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща ItоръrIка.

Съгласно ý 2, т.45 от,ЩР на ЗОП ксвързани лица) са тези по смисъла на ý 1, т.13 ll 1,1 o,1,

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагаЕе }Ia ценни кния(а.

3.14. Количеството, вида, качеството и функционапните характеристики на предло)ItенLiте

дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванrlята Ita

Техническите спецификации и уоловията за изпълнение на поръчката.

З.15. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в обявлеlrtле,го

и документацията.

3.16. Участllиците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка, Ако в

обявлеrrието изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няколко илlt
всички обособени позиции, то офертата задъл)Itително трябва да включва пълlIия обепl пrl

предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка илI,|

част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представrIл
така ва оферrа се отстранява.

п:l
зi,l



4. Изисквания към съдържани€то на документите в опаковката

При открита процедура и публпчно състезание опаковката включва:

4.1..Щокументи за доказване на лично състояние и съответствие с критериrlте за подбор,
включително документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, както следва:

4.'1.1. Единен европейски док}мент за обществени поръаIки (ЕЕДОП) за уrIастника в

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

* Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за Bcel(t]

от участниците в обединението.

** Когато у]астникът използва подизпълнител, ЕЕ!ОП представя и всеки подизпълнител,

*** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя
ЕЕдоп.

4.1,2. !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е прtlло)l(] I ]\lo, ,t

Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да предс,гitRll I
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата наде)кдност. вЪпl)еl(lI rj

нzlличието на съответното основание за отстраняване, ,Щоказването е по реда Ira чл.56 от ЗОП.

4.i.3. !окументите по.iл.37, zb,r,4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е прилож!INIо.
Itогато участник в общеотвената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата cll
копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, KaIiTo II

следна tа и н(rормаuия:

- правата и задълженията Еа участниците в обединениетоl

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- да бъде определен партньор, който представлява обединението;

- - да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението,

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позlitIIIя L,L, .i
коN,lплектуват отделни документи по T.4.1 . и се поставят в олаковката. 

t
*+ В случай, че в обявлението на основание чл.4J, ал.10 от ППЗОП възложителят доllусI(а
възможността за участие в поръчката да бъде представен един ЕЕДОП, независимо от броя Hil

позициите, за които участниIсът подава оферта, се подава един ЕЕ.ЩОП.

4.2. Техническо предложеtIие:

4,2.1 .Предлояtение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите опецификациI,t tr

изискванията на възложителя - по приложен образец

4.2.2. !.окумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законниrп,
представител на участника - оригинал или заверено от участника копие.

4.2.З. ,Щекларация по чл.З9, ал.3, т.1 буква ,,д" от Правилника за прилагане на ЗОП, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки] опазваlIе lltl



околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - прll поръчкll за )|с,ц)|<,ll ll
с l11p оLопе л с пlв о, по l1pllлo Jlce+ о бр аз ett.

4.2.4. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е

изисквано от възложителя в обявлението.

4.2.5..Щруга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацпята и

описатIи като прилох(ения в образеца на техническото предложение.

*Когато процедурата е рaвделена на обособени позиции, за всяка обособеIlа позliцllя се

комплектува отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.

4.З. Запечатан непрозрачен плик с надпис ,,ПредлаганlI ценови пtiраметрп":

4,3,], Пликът с надпис ,,Предлагани ценови параметри" трябва да съдърll(а цеl]Фво l
предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придоОltt]ане. ,, I
предло)I(енията по други показатели с парично изрalкение - по приложен образец,

.- 4.1.3.1.1{ените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката, в лева без

ддс.

4.1.З,2. В случай, че бъде открито несъответствие между rrрелJlожениlе елинични ценн и обща
стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, коNIисията класrlрir
офертата на база предлолtените по-ниски цени. Участникът, определен за изпълнител е длъжеII
да представи на възложителя, ново ценово предложение) съответстващо на стойносттir.
изчислена от комисията, като се коригира само сгрешената единична цена или обrца стойност,

4,1.3,3, При липса на предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предпlе,га llar

поръчката или на отделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и участникът се
отстранява. Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при наличIlе на

обща цена, не се счита за непъ.шна оферта.

4,З,2, Щруга информация и/или документи, изисквани от възло)lсителя в документациятll tI

описаЕи като приложения в образеца на ценово предложение.
I

4.3.З. I{eHoBoTo предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с Hilдtlltc l
,,Предлагани ценови параметри", KoliTo съдържа ценовото предложение по т..l.З.1-4.З.2 1

Върху плика се посочва:

- наименование на участника

- наименование на позицията

+Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
- представят отделни пликове ,,Предлагани ценови параметри", които се поставят R

опаковкдта.

4.4.Опис на представените документи.

Описват се всиаIки документи представени от участника в опаковката с доку]\,Iен1,Ii.
включително представените мостри, ако има такива.

*Когато поръчката е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се предсl,аl]я
отделен опис, 
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4.5. !окументите по т.4.1 и т.4.2. се комплектуват по начин, който не позволява тяхllото

размества}lе, скрепени неподвижно.

5.Провеждане яа обществената поръчка.

5.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което N,lогат да присъстват

участfiиците в процедурата или техни упълномощени представители, както и предстаRI]тели r]il

средствата за масова информация.

5.2. Упълномощените представители представят на комисията копие на пълномощното,

5.3. На всеки етап от процед}рата коN,Iисията моя(е при необходимост да иска разяснения за

данни, заявени от r{астниците, пlили да проверява заявените данни, включителн'о чрез

изискване на информация от други органи и лица,

5.3,1 , Когато участнIIк се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да N{оже да дока)l(е.
че ще разлолага с техните ресурси, като представи документи за поетите от трети лица
задължения,

5,3,2, Комисията има право да изиска от участника да представи декларация по чл. З и чл. 5, т,З

от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистриранI,t }}

юрисдикции с преференциален даI{ъчен режим, контролираните от тях лица и техниIе

действителни собственици.

5.З.3. Коптисията може да изиска от участника да представи, списък по чл.40, ап,1, т.З tlг
ППЗОП - списък на други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върх\,

дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващIлте I,0

лица, членовете на управителните или надзорните орrани - свобоdеll lпеt.iсп1

5.4. Комисията прилага чл.J2 от ЗОП, когато установи, че предложението на някой tlT

участниците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на осталIали,I'с

участници. Член 72 се прилага само по отношение на предложенIlя за цена или размер Hil

разходите, измеримц в, пари, т.е. тези, които се съдържат в плик <Предлагани Ile}Ioвll

параметри)),

Получената обосновка се оценява по отношение на rrейната пълнота и обективност oTllocllo
обстоятелствата ло чл,'72, ап,2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост o'r'

участника може да бъде изискана уточняваща информация, Обосновката мо]ке да не бъде
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

5,5. Възложителят може да изисква от участI{иците по всяко време да представят всички иJп,i

част от документите, чрез които се доказва информацията, посоrIена в ЕЕ!ОП, когато ToB.l с
необходимо за законосъобраното провеждане на процедурата.

5,5, След влизането в сила на решението за избор Ila изпълнител страните уговаря,г датата I.1

начина на сключване на договора,

5.5.1. Възложителят сItrIIочва с определения изпълнител писмен договор за обLцественl
поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнLттел liзвърIпII

действията по чл. 1 12, ал. 1 от ЗОП,
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5.5.2. Възложителят не сключва договор при условията на чл.112, ал.2 от ЗОП.

5.5.З. Възлоя<ителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решенIlе,l,о
за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварителlIо
изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневеrr срок от уведомяването Hal

заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

5.5.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят
прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран уrIастник. За отказ се
приема и неявяването на уговорената дата, освен ако е по обективни причини, за което
възложителят е уведомен своевременно.

5,6. Когато сключването на договора подлежи на разрешителен pe)IшNl от страна на принципала
на дружеството, срокът за сключване на договора започва да тече от датата на писl\,IелIото

уведомяване на изпълнителя за полученото разрешение.

5.7. В случай, че участникът, определен за изпълнител, е, неперсонифицирано обединение на

фиически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискваI]е за
създаване на юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документите по
чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП.

6. !окументи прп склtочване на договора:

6.1. ,Щокументи съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за

удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП,

Свидетелството за оъдимост следва да е вilлидно към датата на сключване на договора, всиrII(Il

останa}ли док}менти следва да бъдат издадени до 60 кмендарни дни преди датата IIа

подписване на договора. flокументите се представят в оригинfuт или нотариално заверепI1
копия.

6.2. !окументи по чл.67, ал.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбо1l гtа

възложителя.

6.3. Когато участникът използва подизпълнител иlили се позовава на капацитета на трети лица,
докуN,Iентите по т.6,1 и т,6,2 се представят и за тях.

6.4. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните (lopmtll,

по избор на участника:

6,4.1. пари.тна сума;

6,4,2. банкова гаранция;

6,4.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговор1lостта
изпълнителя.

6,5, Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, тя се внася по сметка на възло)I(l1теля_

посочена в обявлението.

6.6. Когато гаранцията'за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безус",tоtзttа-

неотменима и изискуема при първо писмено поискваlIе, в което Възлолtителят заявI.I, rle

изпълнителят не е изпълнил задълх(ение по договора за възлагане на обществената поръtII(а.

Образецът е препоръчителен.



6.7. Когато гараЕцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза lla I
възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дъл)кllNl.tтil l
гаранция за изпълнеlIие. Преди подписване на договора участникът, определен за lIзпълнllтL,Jl. ii

представя застрахователната лолица и общите условия на застрахователя за съгласуване от
Възлоя<ителя.

6.7.1. Миниматно съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранцил за

изпълнение на договор:

6.7.1.1. Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигурява
застрахователно покритие Еа вземанията по ,Щоговор JtlЪ с предмет ........
застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-дол),

рискове:

- пълно или частично неизпъJIнение на задъля(ения съгласно условията на сключения договор;

6.7.1.2. Повод за предявяване на претенции: пълно или частичt{о неизпълнение на задължеIIIIя

съгJIасно условията на сключения договор;

6.7.1 ,3. Лимити на отговорност:

- сумата по гаранцията за всяка една претенция;

- сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.

6.8. .Щекларация по чл.6; ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на лари - non],nBa се пl..

представения образец към настоящите указания.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 1,I

Правилника за прилагането му.
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С llастоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите IIzr

ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕflИТЕЛЯ.

Във връзка с това! ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се

задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранцLlя за
изпълнение на договора, която е в размер на ,.,.,. ,..,., (С,поволl: .,.,) .чеtiсt. гtрll
спазване условията на,Щоговора, на база представена от ПОЛЗВАТВЛЯ писмена декларацIrя-
оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на
НДРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляваllе на сапкции и неустойкli
към НАРЕ.ЩИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в TeKcTil llil
договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на !оговора има срок на валиднос,t _ Orl 61]

(ulеспdесепl) Kct;tel tdctplttt dltu слеd dсtmсппа ttct крайнttл срок за прtл,;лючвOне lta Bctt,tKtt dtlztltitl1ll t tt

зсrDъ_цэtсеltчя мепtду страните! съгласно текста на договора.

Настояцата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа Hil
писмено искане (в оригина,r) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оРигliнала rllr

настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекl,о-
договора по конкретната процедура има клауза за частично освобоясдаване на гаранц!lят.l зit
изпълнение, частично се освобоlкдава сума. съответна на изпълнената част от предNIета Ilа
обшес гвената поръчка,

Срокът на ваJIидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието lta

договора между Наредителя и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на .база сключено ппсNIенa]

споразу\,Iение, с които се удълх(ава срока на действие на договора или срока за изпълненI]еI()
му.

,Щействието на настоящата гаранция може ла бъде продължавано по искане на I-IАРЕДИТI]JIЯ.
ако е направено в рамките на срока на валидността й.

Задълllсаваме се да не предприемаме дейсlвия по освобождаване на насlоящаru ,op"",t,,o. 
",anпредварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходиN4о Bblr

връзка с инфорпtираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възNlо)lilttl
обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобоlItдаване tta

настоящата гаранция.

При всички остана"пи случаи, настоящата банкова гаранция се освобоrrсдава след пIIс]\,1ено

искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземплярil llll
IIастоящата банкова гаранция, който НАРЕ,ЩИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ прrI
сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се лрилагат законите и другите нормативни актове, действапtlt в

Република България и приложими към съответната ситуация.

дата: ..........,

град:

i
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БАНКА:
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