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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс с обект 

„Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора” , се провежда въз основа на 
решение на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД по т. 3 от Протокол № 16 от 

09.07.2010 г. и Заповед № РД-08-342/27.09.2010 г. на Главния изпълнителен директор на 

“Български пощи” ЕАД   (Приложение № 1 към настоящата документация). 
Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата 

на обществената поръчка, се регламентират от Наредбата за възлагане на малки обществени 

поръчки (НВМОП) и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, 

назначена от Възложителя по чл.18, ал.1 от НВМОП. 

 А. Възложител на обществената поръчка 
По смисъла на тази документация и на основание чл.7, т.5 и чл.7 г от ЗОП и с чл. 3, ал. 

1, т. 3, буква „б” от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 

4, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ и Заповед № РД-

08-342/27.09.2010 г. на Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД, 

Възложител на обществената поръчка е “Български пощи” ЕАД, със седалище и адрес на 

управление: гр.София 1700, ул. “Акад.Стефан Младенов” №1, бл.31, тел. 949 33 89 

  Б. Обект на обществената поръчка 

 1.“Български пощи” ЕАД, на основание чл.3, ал.1, т.3, буква „б” от ЗОП, във връзка с 

чл.1, ал.2, т.1 и чл.4, ал.1 от НВМОП, възлага обществена поръчка чрез открит конкурс с 

обект „Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора” . 

 2. Обществената поръчка е с място на изпълнение гр. Стара Загора. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 А. Условия за участие   

 1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, 

който:  

1.1.отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 и чл. 47 от ЗОП 

 1.2.отговаря на изискванията за икономическо и финансово състояние, определени в 

чл. 50, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗОП.  

1.3.отговаря на изискванията за технически възможности и квалификация, съгласно 

изискванията на чл.51, ал.1, т.2, 7 и 9 от ЗОП. 

2.  В процедурата не може да участва участник, който: 

2.1. e осъден/а с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
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в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

 2.2. е обявен в несъстоятелност; 

 2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 

разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

 2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

2.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 

2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 

парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 

данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен; 

2.7. при който лицата по ал. 4 на чл. 47 са свързани лица по смисъла на §1, т.1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

2.8. е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси;  

3. Изискванията по т.2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 и т.2.8 се отнасят и за управителите или за 

членове на управителните органи на участниците, а в случай, че членовете са юридически 

лица – за техните представители в съответния управителен орган.  

4. Обстоятелствата по т.2 се удостоверяват с декларация (Приложение № 3а, съответно 

Приложение № 3б) при подаването на офертата. 

5. Всеки участник е длъжен да обяви писмено пред Възложителя промените в 

обстоятелствата по предходните точки, в 7-дневен срок от настъпването им (Приложение 

№3в). /само за тези, които не са пререгистрирани по Закона за търговския регистър/ 

 Б. Документи, представяни от участника. Форма.  

 1. Участниците в процедурата представят, посочените по-долу документи:                   

 1.1. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно 

чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
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търговец; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. 

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от 

съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 

 1.2. оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за актуално състояние 

за участниците – юридически лица или еднолични търговци, издадено не по-рано от 3 месеца 

преди датата на подаване на офертата /важи за участник, който не е пререгистриран по реда 

на Закона за търговския регистър/. Чуждестранните юридически лица представят съответен 

еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която 

са установени; 

 1.3. документ за гаранция за участие в зависимост от формата, избрана от участника и 

в съответствие с изискванията, посочени в раздел ІV от документацията; 

 1.4. доказателства за икономическото и финансово състояние в съответствие с т.1.2. от 

раздел ІІ, буква”А” на документацията: 

 1.4.1. копие от валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ 

/за проектиране и строителство/ 

1.4.2. заверено копие от годишен баланс и ОПР /отчета за доходите/ за 2007 г., 2008 г. и 

2009г. /с изключение на новорегистрираните участници/; 

1.4.3. информация за общия оборот и за оборота от строителството, която е обект на 

поръчката за последните 3 / три / години, в зависимост от датата, на която участникът е 

учреден или започнал дейността си, подписана и подпечатана от участника.  

 1.5. доказателства за технически възможности и/или квалификация в съответствие с 

т.1.3. от раздел ІІ, буква”А” на документацията: 

 1.5.1. списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, 

придружен от препоръки за добро изпълнение за най- важните строителни обекти; тези 

препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е 

изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; място на изпълнение 

с телефон и адрес на възложителя. 

 1.5.2. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 

ръководните служители и на лицата, които ще отговарят за изпълнението на обществената 

поръчка; 

 1.5.3. декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за 

изпълнение на поръчката; 

 1.5.4. нотариално заверени документи за членство и регистрация на участника в 

Камарата на строителите; 

 1.5.5. нотариално заверени удостоверени за пълна проектантска правоспособност на 

проектантите по всички части на проекта, издадени от Камарата на архитектите и8или 

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; 
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          1.5.6. техническо предложение за изпълнение на поръчката, включително ПОИС и 

линеен график; 

 1.6. копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001: 2000; 

 1.7. декларация, подписана от законния представител на участника, че не са налице 

обстоятелствата по раздел ІІ, б. „А”, т.2.1. до т.2.8. (попълнена съгласно Приложение № 3а); 

 1.8. декларации, подписани от всички членове на управителния и/или надзорен орган 

на участника, а в случай, че членовете са юридически лица  - от техните представители в 

съответния управителен орган, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, б. „А”, т. 2.1., 2.2, 

2.3, 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8 (Приложение №3б); 

 1.9. предлагана цена за изпълнение на поръчката – представена в съответствие с 

образeца на ценова оферта (Приложение № 6) – поставена в отделен запечатан, непрозрачен 

плик; 

 1.10. декларация от законния представител на участника, попълнена съгласно 

Приложение № 3в ;  

/подава се само от непререгистрираните по смисъла на Закона за търговския регистър/ 

 1.11. декларация от законния представител на участника, съгласно чл.13, ал.1, т.8 от 

НВМОП - съгласно Приложение №3г  ; 

 1.12. попълнен образец на декларация - Приложение № 3д ;  

/задължителен е предварителният оглед на всеки обект/ 

1.13. попълнен образец на административна справка - Приложение № 4; 

1.14. копие от регистрация по БУЛСТАТ; 

/подава се само от непререгистрираните по смисъла на Закона за търговския регистър/ 

1.15. копие от документа за регистрация на участника по ЗДДС; 

 /ако участникът е регистриран/  

      1.16. копие от документ за закупена документация за участие в процедурата; 

 1.17. проекто-договор, който не се попълва, но се прилага към офертата, като по избор 

участникът може да парафира всяка страница от него и подпечата последната страница за 

Изпълнител. С тези действия участникът удостоверява, че се е запознал и приема условията 

на проекта на договор; 

1.18. нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в процедурата, 

ако не е законен представител; 

 1.19. декларация за съгласие за участие на подизпълнители, ако има такива, в която се 

посочва дела на тяхното участие, съгласно чл.13, ал.1, т.5 от НВМОП; 

 1.20. оферта, изготвена съгласно образеца - Приложение № 5; 

1.21. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

 Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на офертите с повече от 
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три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрична нотариална заверка, 

се представят заверени от участника. 

В случай, че участникът е заявил, че при изпълнение на поръчката ще ползва 

подизпълнители, документите по т. 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.13., 1.14., 

1.15. и 1.21. се представят и от всеки подизпълнител. 

/в случай, че участникът е чуждестранно лице, документите по т.1.1 и т.1.2 се 

представят в официален превод на български език, а останалите документи, които са на 

чужд език се представят и в превод на български език; ако участникът - чуждестранно 

лице е обединение, документите се представят от всеки участник в него/  

 В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 

1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15. и т.1.21. се представят от 

всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.   

2. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в 

настоящата документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на 

Възложителя, участникът се отстранява от участие.  

 

ІII. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертата за участие в 

процедурата, са за сметка на участниците.  

2. Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата. 

3. Стойността на настоящата документация за участие в процедурата, в размер на 10 

лева с включен ДДС, е за сметка на участниците. Документацията за участие може да се 

закупува до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. В случай, че срокът 

изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден.  

4. Документацията се получава всеки работен ден в дирекция „Основни услуги и 

логистика” стая № 211С, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на „Български пощи” 

ЕАД, гр.София, ул. “Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, от 9.30 часа до 12.00 часа и от 

13.00 часа до 17.00 часа, до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. 

/лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят; при 

поискване от заинтересувано лице, придружено от платежен документ за стойността 

на документацията, Възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, 

отправило искането/ 

5. Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата може да поиска 

писмено от Възложителя разяснения по нея. Разясненията по предходното изречение могат да 

бъдат искани не по-късно от 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. 
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6. В 3-дневен срок от постъпване на искането, Възложителят изпраща разяснението до 

всички лица, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, без да 

посочва в отговора наименованието на участника, отправил запитването. 

7. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в 

нейна неразделна част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за 

участие.  

IV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ 

1.Участниците представят гаранция за участие в процедурата с обект „Инженеринг 

за реконструкция на РСЦ Стара Загора”  на стойност: не повече от 1% от стойността на 

поръчката. 

 1.1.  В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под 
формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД в 
РАЙФАЙЗЕН БАНК, IBAN: BG88 RZBB 9155 1032 7343 05, BIC: RZBBBGSF 

Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на гаранцията за 

участие по сметката на Възложителя се прилага в плика с офертата на участника. 

 1.2. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под 

формата на банкова гаранция, същата следва да бъде издадена от българска банка, с която 

банката писмено и безусловно се задължава да плати на „Български пощи” ЕАД, при 

предявяване, сумата на гаранцията за участие. Срокът на банковата гаранция следва да бъде 

90 (деветдесет) календарни дни. Оригиналът на банковата гаранция се представя в плика с 

офертата на участника.    

2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от Възложителя, когато 

участникът: 

2.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на оферти; 

 2.2. обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на 

спора; 

 2.3. е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да 

сключи договор за обществената поръчка. 

В случаите, по т.2.1. и т.2.3., когато участникът е представил банкова гаранция, 

Възложителят може да пристъпи към упражняване на правата по нея. 

 3. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от Възложителя, както 

следва: 

3.1. на отстранените участници в срок от три работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; 

3.2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок от три работни дни след 

изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; 
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3.3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 

гаранциите на всичките участници се освобождават в срок от три работни дни след изтичане 

на срока за обжалване на решението за прекратяване. 

4. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) %  от стойността на договора. Видът 

на гаранцията - парична сума или банкова гаранция се определя от участника. 

 4.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под 

формата на парична сума, то тя се превежда по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД 

в: РАЙФАЙЗЕН БАНК, IBAN: BG88 RZBB 9155 1032 7343 05 ,BIC: RZBBBGSF, преди 

сключване на договора за изпълнение на поръчката.  

 4.2. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора 

под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с 

която банката писмено и безусловно се задължава да плати на „Български пощи” ЕАД, при 

предявяване, сумата на гаранцията за изпълнение на договора. Срокът на банковата гаранция 

трябва да съвпада със срока на договора за изпълнение на обществената поръчка. Оригиналът 

на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на 

поръчката.  

5. Гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава при условията и сроковете, 

посочени в договора за възлагане на обществената поръчка.  

 6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 А. Общи положения 

 1. Всеки участник може да подаде само една оферта в един оригинален екземпляр и 

само с един вариант за изпълнение на поръчката. 

 2. Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни поправки 

по нея. Документи с явни поправки не се разглеждат. 

3. Офертата се изготвя съгласно приложения образец към документацията – 

Приложение № 5. 

4. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички специални и 

общи правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе 

до отстраняване на участника.  

 Б. Съдържание на офертата  

1. Всяка оферта и свързаната с нея документация трябва да е изготвена на български 

език. В случай, че участникът е чуждестранно лице, документите по т.1.1 и т.1.2 от раздел ІІ, 
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буква “Б” се представят в официален превод на български език, а останалите документи, 

които са на чужд език, се представят и в превод на български език. 

2. Офертата трябва задължително да съдържа документите, посочени в раздел ІI, буква 

“Б”, т.1. Те се представят като приложения към офертата и са неразделна част от нея. При не 

представяне на документ, посочен в настоящата документация, Възложителят отстранява 

участника от участие в процедурата. По свое желание участникът може да представи и 

всякакви други документи, извън задължително изискваните.  

3. Подробно се описват предлаганите от участника условия за изпълнение на 

поръчката, съгласно Техническото задание - Приложение № 2. 

4. Посочва се срокът за изпълнение на поръчката. 

5. Участникът посочва предлаганата от него обща цена за изпълнение на поръчката за 

която участва, при спазване образеца на ценова оферта - Приложение № 6.  

 5.1. Предлаганата обща цена за изпълнение на СМР следва да бъде в лева и да не 

включва ДДС.  

5.2. Всички цени са твърди и не подлежат на преразглеждане за срока на договора. 

 5.3. Участникът носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването на 

предлаганата от него цена. 

 Стойността на обществената поръчка съгласно Решение по т. 3 от Протокол № 16 

от 09.07.2010 г. на Съвета на директорите на „Български ощи” ЕАД не трябва да 

надвишава 200 000 лв. /двеста хиляди лева/ без включен ДДС.  

6. Участникът посочва срока на валидност на офертата си в съответствие с 

предвидения от Възложителя срок в обявлението за обществената поръчка - 90 дни от 

крайния срок за получаване на офертите. Този срок е еднакъв за всички участници. При 

необходимост, Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

VІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

А. Запечатване и маркиране на пликовете 

 1. Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи го документи в един 

запечатан непрозрачен плик, съдържащ два плика, съгласно указаните по-долу изисквания. 

Ако се използват самозалепващи се пликове, то те трябва да бъдат затворени с лепенка и 

участникът да подпише горната част на лепенката (всеки равностоен метод се приема). 

2. Върху плика с офертата се посочват : 

- обектът на обществената поръчка  за която участникът в процедурата участва; 

 - името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, 

електронен адрес. 
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3. В плика с офертата участникът следва да постави два плика, които трябва да 

отговарят на следните изисквания: 

 3.1. първият плик с надпис “Плик №1”  - запечатан и непрозрачен, в който участникът 

поставя попълнен и подписан образец на офертата, съгласно Приложение № 5, заедно със 

съпътстващите го документи – неразделна част от самото предложение, посочени в раздел ІІ, 

буква „Б”, т.1, както и съдържанието, посочено в т.3 от раздел V, буква „Б”.  

 3.2. вторият плик следва да бъде запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис 

“Предлагана цена” , като неговото съдържание следва да отговаря на приложения образец 

(Приложение № 6) и посоченото в т.5 от раздел V, буква „Б”.  

 Всички пликове трябва да бъдат запечатани и непрозрачни. 

 Ненадписани пликове не се отварят и участникът се отстранява.  

Б. Подаване и приемане на офертите 

1. Офертата се подава от участника или негов надлежно упълномощен представител – 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. При лично представяне на 

предложението лицето следва да се легитимира с лична карта и/или копие от съдебно 

решение за регистрация, ако е законен представител, съответно с лична карта и изрично 

пълномощно и съдебно решение за регистрация, ако е упълномощен представител. 

2. Срокът за подаване на офертата е 21 /двадесет и един/ календарни дни след 

изпращане на обявлението за обществената поръчка до Агенцията по обществени поръчки. В 

случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на 

следващия присъствен ден.  

3. Офертите се приемат от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа всеки 

работен ден, в дирекция “ Основни услуги и логистика” в стая № 211С на ЦУ на “Български 

пощи” ЕАД, гр.София 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31.   

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват пореден номер, дата и точен 

час на получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

5. Всички оферти, представени след срока по т.2 не се приемат от Възложителя. 

Такива оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра по т.4. 

6. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. 

Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра по т.4. 

7. Участникът поема всички рискове по предаването, включително непреодолима сила. 

8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си.  

 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ    

 А. Отваряне и разглеждане на офертите 
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1. Отварянето на офертите се извършва на първия работен ден, след изтичане срока за 

подаване на офертите, от 11.00 часа в зала 212, сградата ЦУ на „Български пощи” ЕАД, 

гр.София, ул.”Акад.Стефан Младенов” №1, бл.31. При промяна на датата и часа на отваряне 

на офертите участниците се уведомяват писмено.  

2. Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от Възложителя след 

изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията започва работата си след получаване 

на списъка с участниците и представените оферти.  

3. Пликовете с офертите на участниците и „Плик № 1” се отварят съобразно реда на 

постъпването им. Комисията проверява съответствието на офертите на всеки участник със 

списъка по чл.13, ал.1, т.12 от НВМОП. При отварянето на офертите най-малко трима 

членове на комисията подписват пликовете с предлаганата цена и всички приложения, които 

комисията ще оценява съгласно обявените показатели.  

4. При отваряне на офертите за проверка на списъците, посочени в т.3, както и при 

отваряне на ценовите оферти може да присъства по един представител на участниците, 

участващи в процедурата - законен или изрично упълномощен.  

5. Представителите на участниците се допускат до действията на комисията по т.4 

само при представяне на документ за самоличност и документ, доказващ представителната 

му власт. Присъстващите представители се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното 

присъствие. 

6. Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от 

Възложителя условия, наличието и редовността на документите, посочени в раздел ІІ, буква 

„Б”, т.1 от тази документация. 

7. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: 

7.1. не е представил някой от необходимите документи по чл.13 от НВМОП и раздел ІІ, 

буква „Б”, т.1 от настоящата документация, на основание чл.21, ал.1, т.1 от НВМОП.   

7.2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка, поради 

наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и раздел ІІ, буква „А”, 

т.2 от настоящата документация, на основание чл.21, ал.1, т.2 от НВМОП.   

7.3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 

условия от Възложителя, на основание чл.21, ал.1, т.3 от НВМОП.   

7.4. е представил ценова оферта в незапечатан и/или прозрачен плик или е посочил 

цена извън плика с надпис „Предлагана цена” на основание чл.21, ал.1, т. 4 от НВМОП.   

8. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 

на Възложителя, не се отваря. 

9. Когато критерият е „икономически най - изгодна оферта”,  комисията отваря 

пликовете с предлаганите цени, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по 

всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол. 
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Б. Оценяване и класиране на офертите 

1. Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват от комисията, въз 

основа на критерия “икономически най-изгодна оферта” и в съответствие с предварително 

обявените от Възложителя условия.  

2. Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в 

крайната комплексна оценка:  

2.1. Обща цена за изпълнение на поръчката – 90 точки  

 Максималният брой точки по този критерий ще събере участник, който е предложил 

най-ниска цена в сравнение с всички останали участници. 

 2.2. Срок за изпълнение на обособената позиция – 10 точки 

 Максималният брой точки по този критерий ще събере участник, който е предложил 

най-кратък срок в календарни дни в сравнение с всички останали участници. 

 3. Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията  

3.1. Крайната оценка представлява комплексен коефициент, получен като сбор от    

стойностите на коефициентите К1 и   К2  (Ккомпл. = K1 + K2 ).   

3.2. На първо място се класира участникът, получил най-висок коефициент Ккомпл.  

3.3. Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100. 

 

Критерий - К Тежест   на 
критерия 

Оценка на критерия 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – К1 

Обща цена за изпълнние 
на поръчката  С1 = 90     В1 =    min предложена цена 

  
                           

                  предл. от участника цена 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – К2 

Срок за изпълнение в 
календарни дни С2 = 10 В2  =    min предложен срок            

                     срок на участника
     

 

 
                                                             
                                                                К1 = C1 * B1 ;   К2 = C2 * B2 ;    
                                                     Kкомпл. = K1 + K2  
 

В. Протокол на комисията  

1. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите, който съдържа реквизитите по чл. 41 от НВМОП. 

2. Протоколът на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на процедурата, се връчва на Възложителя. 

3. С предаването на протокола на Възложителя комисията приключва своята работа. 
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Г. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

1. Възложителят, обявява с мотивирано решение класирането на участниците и 

участника, определен за изпълнител на поръчката в срок от 5 работни дни след приключване 

работата на комисията. В решението по предходното изречение се посочват и отстранените от 

участие в процедурата участници и мотивите за отстраняването им.  

2. Възложителят изпраща решението по т.1 на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му.    

 

Д. Прекратяване на процедурата 

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение, когато: 

а) не е подадена нито една оферта или няма допуснат участник; 

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя; 

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

г) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор за обществена 

поръчка; 

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за 

изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди; 

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

ж) поради наличие на някое от основанията по чл.32 от НВМОП не сключва договор за 

обществена поръчка; 

з) не са постигнати договорености между Възложителя и участниците. 

2. Възложителят може да прекрати процедурата при хипотезата на чл.24, ал.2 от 

НВМОП. 

3. Възложителят уведомява писмено участниците за прекратяване на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка в 3-дневен срок от издаване на решението по предходната 

точка.  

 

 VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

1. Възложителят сключва договор с участника, определен за изпълнител на поръчката 

в 15-дневен срок след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 

изпълнител, в случаите когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано 

налагане на временна мярка. Когато срещу решението за определяне на изпълнител е 

подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, Възложителят сключва 
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договор в 15-дневен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането 

за налагане на временна мярка.  

2. Договорът за обществената поръчка включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, определен за изпълнител и трябва да бъде в съответствие с 

представения в настоящата документация проект на договор (Приложение № 7).  

3. Договорът за обществена поръчка не се сключва, ако при подписването му 

участникът, определен за изпълнител не представи: 

а) документ за регистрация или не посочи единния идентификационен код на 

създаденото юридическо лице в случаите по чл.6, ал.2 от НВМОП. 

б) документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП. 

в) документ за гаранция за изпълнение на договора. 

4. В случаите по предходната точка, Възложителят може да определи за изпълнител 

класирания на второ място участник и да сключи договор с него или да прекрати процедурата.  

 

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. Всички срокове, посочени в настоящата документация се броят в календарни дни 

при спазване изискванията на чл.72 от Закона за задълженията и договорите, освен ако 

изрично не са посочени в работни дни. 

2. За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните 

разпоредби на НВМОП, ЗОП и ППЗОП. 



 
 

16 

         Приложение  № 1 

 

 

З А П О В Е Д 

№ РД-08-342/27.09.2010 г. 

 

На основание чл.5, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), 

във връзка с чл.3, ал.1, т.3,буква ”б”, чл.7, т.5 и чл.7 г от ЗОП, чл.1, ал.2, т.1, чл.3, ал.2 и чл.4, 

ал.1 от НВМОП и решение на Съвета на директорите по т.3 от Протокол № 16 / 09.07.2010 г. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

  

1. Откривам процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс 

с обект „Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”   

  2. Одобрявам обявлението и документация за участие в процедурата, които 

представляват неразделна част от настоящата заповед.  

 3. На основание чл.35, ал.1 от НВМОП, обявлението за малката обществена поръчка да 

се изпрати до Агенцията по обществените поръчки за вписване в регистъра на обществените 

поръчки.  

 4. На основание чл.35, ал.3 и ал.4 от НВМОП, обявлението да се изпрати до Агенцията 

по обществените поръчки по електронен път, подписано с електронен подпис и 

документацията да се публикува на електронната страница на „Български пощи” ЕАД.  

5. Възлагам на директора на дирекция „Основни услуги и логистика” цялостната 

организация по изпълнението на настоящата заповед. 

6. Възлагам на заместник изпълнителния директор контрола по изпълнението на 

настоящата заповед. 

  Копие от заповедта да бъде връчено на съответните лица за сведение и изпълнение. 

 

 
ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

      ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
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 Приложение № 2 
  
 

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РСЦ СТАРА ЗАГОРА 
 
 

ФАЗА ”РАБОТЕН ПРОЕКТ” 
 
           А. Част “Технология”  
  А.1. Съществуваща ситуация: 

Към момента експлоатационните служби на РСЦ Стара Загора са разположени на две 

места – в сградата на Централна поща и на гара Стара Загора. Помещенията на гарата са в 

крайно амортизирана сграда, където не могат да бъдат спазени елементарни здравословни и 

безопасни условия за труд. През последните месеци част от конструкцията на сградата 

започва да се разпада. При направения оглед от специалисти се констатира разместване на 

носещата конструкция, което създава опасност за здравето и живота на работещите 

служители. Поради тази опасност от срутване на сградата, временно е наето помещение от 

БТК, което междувременно е обявено за продаване. 

Поради тези причини „Български пощи” ЕАД е закупила през 1998г. имот и сграда с 

площ 986 кв.м. в местността Голеш, в обособен промишлен район извън жилищните зони на 

града, където са извършени частични строително-ремонтни дейности. За цялостното 

завършване на обекта е необходимо е да се изготвят проекти по видовете дейности и да се 

изпълнят строително-ремонтните работи по реконструирането на сградата и разполагане на  

технологичното оборудване. 

   
                   А.2. Необходимо действие 

             За осъществяване дейността на РСЦ Стара Загора от технологична гледна точка е 

целесъобразно цялата дейност да се разположи в едно помещение, като се обособят работни 

места съгласно изискванията за този вид дейност. 

             Целта на настоящото предложение е да се създаде компактност на производствения 

процес. 

Да се проектират осем работни места за работа с компютър в изградените помещения в 

халето. 

              Б. Част “Архитектурна”-  да се извърши архитектурно проектиране, съгласно част 

“Технология” и действащите правила, норми за проектиране и нормативи в Република 

България.    

              Да се вземат предвид следните допълнителни изисквания:  

Общи изисквания: 

1. Организация на пространството за подобряване на технологичната връзка между 

видовете дейности; 
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2. Организация на видовете дейности в отделните работни зони; 

3. Организация на отделните работни места съобразена с изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване; 

4. Изискванията на сигурността на пощенските пратки ; 

5. Унифициране на оборудването с цел създаване на функционален модул за съответното 

работно място (работна зона); 

6. Използване на конструкции и материали позволяващи мобилност и функционалност на 

технологичното оборудване. 

7.  Решение за вида и цвета на настилки, стени и тавани. 

8. Тавана на изградените помещения в халето да се повдигне на височина h= 3м. 

9. Халето да се прегради по дължина на височина 4 метра, като се предвиди врата в 

преградната стена към останалата част от халето. 

10. Да се предвиди в халето окачен таван с енергоспестяващи осветителни тела и 

топлоизолационна вата на височина h= 4м. 

11. Да се изгради рампа с навес за извършване на товаро-разтоварни работи от страна на 

транспортните ленти. 

12. Да се предвиди изработката на нови люкове за транспортните ленти. 

13. Да се проектира зарядна станция за акумулаторните батерии на електрокара.  

14. Да се изпълни топлоизолация на двете външни стени с ЕРS до височина 4м. 

15. Тротоарите около сградата да се ремонтират 

 

Специфични изисквания 

           Помещението да бъде съобразено с изискванията за сигурност. Подовата настилка да 

бъде от съвременни материали - устойчиви на износване, лесни за експлоатационна 

поддръжка и създаващи конфорт на обитаване.  

 

              B. Част “Конструктивна” – да се изготви конструктивна експертиза за 

допустимостта на предвидената реконструкция, съобразена с нормите за проектиране. 

                

              Г. Част ”ОВК”  – Да се предвиди отопление и климатизацията на халето, която да се 

осъществява с колонни климатици, а за съществуващите помещения отоплението да се 

изпълни с конвекторни радиатори.  

 

               Д. Част ”Електроинсталации” –да се изготви проект за външно електрозахранване 

на обекта, осветителна, силнотокова, слаботокова, заземителна и мълниезащитна инсталация, 



 
 

19 

пожароизвестяване, структурно окабеляване и охранителна система, съобразно съвременните 

изисквания.  

Да се предвиди дежурно осветление. 

 

1. Външно електрозахранване на обекта 

            Да се проектира и изпълни външното електрозахранване на обекта от                 

трафопоста до главното ел. табло в сградата 

2. Осветителна инсталация 

2.1. Да се предвиди  осветителна инсталация за работното хале, базирана на 

халогенна или LED технология, съобразена с нормите за осветеност на отделните 

работни места. Съществуващата осветителна инсталация в изградените помещения 

да се запази при повдигането на тавана. 

2.2. Да се използват съвременни LED или халогенни енергоспестяващи 

осветителни тела с близка до естествената светлина. 

2.3. Да се предвидят дежурно осветление съобразени със изискванията на 

нормативните документи. 

2.4. Проводниците за осветителната инсталация да се положат по конструкцията на 

окачения таван. 

2.5. Да се предвиди осветление на двора и рампата. 

        3. Силнотокова инсталация: да се изгради нова инсталация, тъй като сега 

съществуващата не отговаря на новите потребности, като се ползва наличното ел.табло, 

което да бъде изместено извън помещението. 

3.1. Силнотоковата трипроводна инсталация да бъде положена в двойно сепариран 

кабелен канал (120/60). Монтажа на силовата инсталация да се извърши в едната част на 

сепарирания канал. В другата част ще бъдат положени кабелите на структурната 

кабелна система. Трипроводната силова инсталация да бъде изведена на отделни 

предпазители в новопроектираното разпределително електрическо табло. Да се предвиди 

захранване на 2 бр. транспортни ленти с трифазно напрежение. 

3.2. Силовите контакти за компютърната мрежа да бъдат тройни с щифт (френско-

белгийски стандарт) и да бъдат монтирани в общ блок върху канала (6 силови контакта, 

две FTP RJ-45 розетки) монтирани на самастоятелна шина, която да бъде свързана към 

UPS. Токовите кръгове на компютърните работни места трябва да бъдат на отделна фаза, 

заземена със съпротивление < 2Ω. 

3.3.Отделно за всяко работно място да има отделно 2 бр. усилени силови контакт тип 

“Шуко” с общо предназначение, които трябва да бъдат подключени на друга фаза. 
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3.4. Да се предвидят отделяне на денонощните консуматори и възможност за 

изключване на ел.захранването след приключване на работния ден. 

 

4. “Структурна кабелна система и телефонна инсталация”  

4.1. Общи изисквания към структурното окабеляване: 

- структурната кабелна система  (СКС) трябва да отговаря на изискванията на 

стандарти ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568A,EN 60950/1988 + A1/1990 и Наредба  № 2 

на МВР за противопожарни и строително-технически норми – 1994г; 

- СКС трябва да покрива изискванията, за FTP кабел Category 5e клас D на 

цитираните стандарти със изход за телефон и компютър на всяко работно място; 

- да се предвидят резервни капацитети от 20% на кабелните канали с цел 

осигуряване на възможност за подмяна на дефектирал кабел или полагане на допълнителен 

такъв без необходимост от строителни работи; 

- към СКС трябва да бъде монтиран наличния UPS. 

- всички кабели да бъдат обозначени в комуникационния шкаф, електрическото 

табло и работните места; 

- за всички работни места да бъдат осигурени FTP patch кабели с дължина 5 м. 

- двойно сепарирания кабелен канал да се положи ниско по стената на 10 см от пода, 

като всички контакти и розетки да са със затварящи се панели (капачки); 

- компонентите на СКС трябва да са сертифицирани по ISO 9000, БДС и да отговарят 

на изискванията на Наредба № 2 от 1994 г. за противопожарните строително-технически 

норми. 

4.2. СКС трябва да притежава следната структура: 

- комуникационен (разпределителен) шкаф. Монтира се в близост до електрическото 

табло. Височината му да не бъде по-малка от 8U; 

- в шкафа се монтират един 24 портов FTP панел Category 5e клас D. На панела се 

развързват телефонните FTP RJ-45 розетки на единия ред, на другия ред – компютърните 

розетки; 

- да се предвиди заземление на комуникациония (разпределителен) шкаф; 

- да се предвиди 12 port 10/100 mb rack-mountable Switch (комутатор); 

- хоризонтална кабелна система, която да свързва всяко работно място (компютър и 

телефон) с комуникационният шкаф; 

- всяко работно място е комплект от две FTP RJ45 розетки с възможност за 

превключване от телефон към компютър и обратно – монтаж върху канала в общ блок (6 

силови контакта френско-белгийски стандарт, две FTP RJ-45 розетки); 

- телефонната инсталация да завършва на кабелна реглета тип “Кроне”; 
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- да се осигури свързаност до фиксираната телефонна мрежа на БТК, чрез кабел 

ТППТ 10х2х0,5. 

 

5. “Пожароизвестяване” – да се проектира  съвременна пожароизвестителна система, 

като се вземат предвид следните изисквания: 

5.1. При проектиране на пожароизвестителната система да се спазват нормите и 

разпоредбите на ПУЕУ, Наредба № 2 от 1994 г. за противопожарните строително-

технически норми, НАРЕДБА № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване; 

5.2. Проектът на пожароизвестителната инсталация следва да бъде отделна част от 

цялостния проект за обекта и съгласуван със специалистите по всички части; 

5.3. Пожароизвестителната система да се разработи с адресируема 

пожароизвестителната централа, която да бъде съобразена с БДС и да притежава 

сертификат за качество ISO 9000q EN54q VdS или LPCB; 

5.4. Да се заложи необходимия тип и брои датчици;  

5.5. Да се заложат необходимите сирени- вътрешни и външна; 

5.6. Да се предвидят трудногорими проводници за цялата инсталация изтеглени в 

негорими тръби, скрито; 

5.7. Да се дублира основното електрозахранване на пожароизвестителната 

ценрала чрез капсуловани акумулаторни батерии, които да осигуряват 

енергонезависимост не по-малко от 4 часа. 

6. “Система за физическа защита”  

При изпълнение на системата за физическа защита да се спазват изискванията на 

Закона за частната охранителна дейност, Наредба № 7 от 08.06.1998 г. на МРРБ, Наредба № І-

171 от 02.06.1998 г. на МВР и БНБ, както и Наредба № 6 от 20.11.2003 г. за изискванията за 

пощенска сигурност на Министерството на транспорта и съобщенията.  

Системата да бъде изпълнена със система за телевизионно видеонаблюдение /ТВ/. 

6.1. Система за телевизионно видеонаблюдение /ТВ/: 

- Системата да позволява непрекъснато наблюдение на входа, двора и 

пространството около сградата;  

- Видеокамерите да бъдат черно-бели с 1/3” ССD, минимална разделителна 

способност превишаваща 400 телевизионни линии и минимална светочувствителност 

0.05Lux., камерите да бъдат съоръжени с обективи с автоматична бленда; 

- Мониторът да бъде 17”, с разделителна способност над 900 ТВ линии; 

- Захранване 220V/50Hz; 

- Проводниците да се положат скрито, в пластмасови кабелни канали; 
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- Да се предвидят детектори на движение, свързани в системата и управлявани от 

нея, като се включват на запис само при наличие на движение; 

- Елементите на системата да са сертифицирани за качество и произход и от известен 

производител – с означения по европейските стандарти; 

- Архивирането на ТВ контрола да се извършва върху външен твърд носител за 

време не по-малко от 30 дни. 

Е. Част “План за безопасност и здраве при изпълнение на СМР”  

Да бъде  изготвен проект съобразен с Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

Да бъдат изяснени условията за изпълнение на СМР, механизацията, временната 

оранизация на движение на строителната площадка, и др.  

 

ІІІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1. Преди окомплектоването на проекта по всички части да се представят части 

„Технологична” и „Архитектура” за съгласуване от Възложителя. 

2. Проектът да отговаря на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

3. Проектите по всички части да бъдат съгласувани помежду си. 

4. Проектите по всички части да бъдат придружени от подробни количествено-

стойностни сметки. 

 

             IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

По време на изпълнение на строително- ремонтните работи да се спазват стриктно 

правилата по ТБТ. Помещенията, предмет на ремонта ще се ремонтират по предварително 

съгласуван график с Възложителя. Изпълнителят трябва да осигури непрекъснато 

присъствие на технически ръководител на обекта. Всички нарушения на имущество на 

Възложителя в следствие на изпълнението на ремонтните работи, ще бъде за сметка на 

Изпълнителя. Строителната площадка да се обезопаси. 

Складирането на строителните материали ще става на предварително уточнени от 

Възложителя места.  

Да не се допуска замърсяване на съседните улици със строителни отпадъци и 

нанасяне на щети на съществуващата инфраструктура.  

Забележка: Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден между 900 ч. и 1600 ч., след 

представяне на документ за закупена документация и предварителна уговорка за дата и час. 

Телефони за връзка :  - 042 605 305- Златка Димова, гр.Ст.Загора 

�  - 042 622 735 -Милена Петкова, гр.Ст. Загора 
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  Приложение № 3а 
(Попълва се от ФЛ, прокуристи, управители, изпълнителни дериктори, търговски пълномощници на 
участника/подизпълнителя и т.н.) 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 
по чл. 47, ал. 1, 2 и 5  ЗОП 

 
Подписаният .............................................................................................., 
     (име, презиме и фамилия) 
с постоянен адрес ........................................................................................., л.к. № ...................., 
издадена на ..........................от ................................., ЕГН........................................, 
......................................................................................... 
...............................................................................................(ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, 
управител, член на СД, член на УС и т.н) 
в............................................................................................................................., (наименование на 
ЮЛ, ФЛ, ЕТ)  
със седалище и адрес на управление ........................................................, ЕИК по чл. 23 от 

Закона за търговския регистър, рег. по ф.д. № ................ ....................................................на 

..............................................................съд, парт. № ..................,т..................,р.............,стр............., 

ЕИК по БУЛСТАТ ......................................................., участник в  открит конкурс по НВМОП с 

обект „Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”   

 
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 

 
 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, 
данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за 
подкуп по чл. 301-307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 
НК, за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по 
чл. 219-252 от НК (в случай на реабилитация – посочва се изрично). 
 2. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е 
обявен в несъстоятелност. 
 3. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е в 
производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е в 
открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура 
съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове, включително неговата 
дейност не е под разпореждане на съда или не е преустановил дейността си. 

5. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е лишен 
от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на 
държавата, в която е извършено нарушението. 
 6. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) няма 
парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в 
случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията–посочва се изрично) / няма 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено. 



 
 

24 

            7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

8.Участникът (подизпълнителят), когото представлявам, не е сключил договор с лице 
по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

  
 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 
провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от 
настъпването им. 

 
 
 

...............................2010 г.    ДЕКЛАРАТОР: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, за подизпълнителя и за лицата, 
посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП. Деклараторът зачертава ненужния текст съобразно качеството, в което се 
участва в процедурата - участник или подизпълнител, и подписва всяка страница на декларацията. 
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Приложение № 3б 
(Попълва се от ФЛ, управители, изпълнителни дериктори, членове на СД, членове на УС, членовете на НС на 
участника/подизпълнителя, както и временно изпълняващите такава длъжност, включително прокурист и 
търговски пълномощник) 

 
 
 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП 
 
Подписаният .................................................................................................................................., 
                                                            (име, презиме и фамилия) 
с постоянен адрес...................................................................................., л.к. № 

..................................................., издадена на ..............................г. 

от.........................................................., ЕГН.........................................., на длъжност 

..............................................................................................., (ФЛ, прокурист, търговски 

пълномощник, управител, контрольор, член на СД, член на УС, член на НС и т.н) 

......................................................................................................              (наименование на ЮЛ, 

ФЛ, ЕТ), със седалище и адрес на управление....................................................................., ЕИК 

по чл. 23 от Закона за търговския регистър- ........................................, рег. по ф.д. №............... от 

.......................г.  на.................................................................... съд, парт. №.............., т.........., 

р............., стр............., ЕИК по БУЛСТАТ ........................................., участник/подизпълнител в 

участник  в открит конкурс по НВМОП с обект: „Инженеринг за реконструкция на РСЦ 

Стара Загора”   

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :  
 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, 
данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за 
подкуп по чл. 301-307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 
НК, за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по 
чл. 219-252 от НК (в случай на реабилитация – посочва се изрично). 
 2. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е обявен в 
несъстоятелност. 
 3. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е в производство по 
ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове. 

4. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е в открито 
производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови нормативни актове, включително неговата дейност не е 
под разпореждане на съда или не е преустановил дейността си. 

5. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е лишен от правото 
да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в 
която е извършено нарушението. 
 6. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, няма парични 
задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в 
случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията–посочва се изрично) / няма 
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парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено. 
           7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители 
на ръководна длъжност в неговата организация. 

8.Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам не е сключил договор с 
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
 
 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 
провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от 
настъпването им. 
 
 
 
.......................2010 г.    ДЕКЛАРАТОР: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, за подизпълнителя и за лицата, посочени в 
чл. 47, ал. 5 ЗОП. Деклараторът зачертава ненужния текст съобразно качеството, в което се участва в 
процедурата - участник или подизпълнител. 
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Приложение № 3в 

(попълва се от законните представители на участниците) 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Подписаният/та,…………………................................................................……………………

……, живущ/а………………………………………………………, притежаващ/а л.к.№ 

………………, изд. на …........……… от ……………… ЕГН ……………………, собственик на 

…………………..........................................…… (изписва се точно фирмата), рег. по ф.д. № 

……… на .....………………….....… съд, парт. № ………., т. .., р. …………, стр. ……., участник 

в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: 

„Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”   

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
Няма промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър към 

……………...............….. г. (датата на подаване на предложението), удостоверени с 

……………………………….........................................................................…………………………. 

(описание на документа за актуално правно състояние от съда по регистрацията) 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

Дата: ………………….. г.                                   Декларатор:  
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Приложение № 3г 

(попълва се от законните представители на участниците) 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

  
Подписаният/та,…………………................................................................…………………………, 
живущ/а………………………………………………………, притежаващ/а л.к.№ ………………, 
изд. на …........……… от ……………… ЕГН ……………………, собственик на 
…………………..........................................…… (изписва се точно фирмата), рег. по ф.д. № 
……… на .....………………….....… съд, парт. № ………., т. .., р. …………, стр. ……., участник 
в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: 
„Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”   

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
 

В предложената цена от представлявания от мен участник е спазено изискването за 

минимална цена на труда.  

 
 
 
 
Дата: ………………….. г.      Декларатор: ........................... 
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Приложение № 3д 

(попълва се от законните представители на участниците)
 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за извършен оглед на обекта 
(за всяка обособена позиция) 

 

 

Подписаният/та,…………………................................................................…………………………, 
живущ/а………………………………………………………, притежаващ/а л.к.№ ………………, 
изд. на ...............…........……… от ……….........……… ЕГН ……………………, собственик на 
…………………..........................................…… (изписва се точно фирмата), рег. по ф.д. № 
……… на .....………………….....… съд, парт. № ………., т. .., р. …………, стр. ……., участник 
в процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: 
„Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”   
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

На ................................г. във връзка с изпълнение на поръчката, посетих и огледах обекта/тите 

в обособена позиция № ............, за изпълнението на които участвам и съм запознат с 

действителното им състояние. 

 
 
Дата: ………………….. г.      Декларатор:  
 
 
 
Началник ПС: ................................. 
                           /............................../                        
 
 
/задължително с име, подпис и печат от всяка ПС/ 
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Приложение № 4 
 

  

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 

1. Фирма /наименование на участника/:  

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

2. Седалище и адрес на управление: 

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

ЕИК / БУЛСТАТ…………………………………………………………………………………….. 

ИН по ДДС: ............................................................................................................................................ 

ИН по чл. 84 от ДОПК: ........................................................................................................................ 

Телефон:.................................................................................................................................................. 

Факс: ....................................................................................................................................................... 

Електронен адрес: ................................................................................................................................ 

3. Адрес за кореспонденция: ............................................................................................................ 

4. Лице за контакти: .......................................................................................................................... 

Длъжност: ............................................................................................................................................. 

Телефон: ................................................................................................................................................. 

Факс: ...................................................................................................................................................... 

5. Лични данни: ЕГН ........................................, ЛК № .............................................., издадена  на 

..........................................  от МВР – гр. .................................................. 

6. Обслужваща банка:........................................................................................................................,  

по която ще бъде възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена 

от участника в пари и е преведена по банковата сметка на възложителя).  

IBAN .....................................     

BIC ........................................ 

Титуляр на сметката: 

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

 

 

Дата : ................................. г.     Подпис и печат : .................................... 
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Приложение № 5 
(образец на оферта)  

 

 

     ДО 
     „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  
     УЛ. „АКАД. СТ. МЛАДЕНОВ” № 1, БЛ. 31 

1700 СОФИЯ  
 

 

О Ф Е Р Т А 
 

от ...............…………………………......................…………………...............................…............ ,  
(наименование на участника) 

 
представлявано от ............................................................................................................................,  

(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника) 
 

 в качеството си на .............................................................................................................................  
(посочва се длъжността на представителя на участника) 

  
 

 Уважаеми Господа,  

 След като се запознах/ме с документацията за участие в процедура за възлагане на 
малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: „Инженеринг за реконструкция на 
РСЦ Стара Загора”   
 
 
 

ЗАЯВЯВАМЕ: 
 

 1. Желая/ем да участвам/е в процедурата за възлагане на обществената поръчка с обект 
„Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”,  като приемам/е всички условия за 
участие в нея.  
 

При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил/и всички изисквания на  
“Български пощи” ЕАД за нейното изготвяне.   
 При изпълнението на поръчката, ще ползувам(е) / няма да ползвам(е) (излишното се 
зачертава) подизпълнител/и. Участието на подизпълнител/и е в размер на  ........ % от общата 
цена за изпълнение на поръчката. 
 
 2. Предлагам/е срок за изпълнение на поръчката:  ............. (........................................) 
календарни дни. 
 
 3. Това предложение е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни от датата на 
отварянето му от комисията, назначена от Главния изпълнителен директор на „Български 
пощи” ЕАД.  
 
 4. Предлаганата от мен/нас оферта за изпълнение на поръчката ще удовлетворява 
всички изисквания на Възложителя, описани в Приложение № 2 от документацията за 
участие в процедурата.  
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 5. Декларирам/е, че фирмата отговаря на всички изисквания посочени от Възложителя 
в раздел ІІ, буква „А”, т.1. 
 
 6. Приемам/е изцяло предложения проект на договор и при решение за определянето 
ми/ни за изпълнител ще сключа/им договора по надлежен начин. 

(Забележка: в случай, че не се приемат някои от клаузите на проекто-договора, това се 
указва изрично и към предложението за участие се прилага задължително становище по 
съответните клаузи).  
 

 7. В случай, че бъда/ем избран/и за изпълнител на обществената поръчка, се 
задължавам/е да представя/им,  не по-късно от деня на сключване на договора, гаранция за 
изпълнението му, съгласно условията на документацията.  
 
Приложения: 
1.Документи по раздел ІI, буква „ Б”  от документацията за участие в процедурата – неразделна 
част от предложението; 
 
2. Техническо предложение на участника;   
 
3.Ценова оферта съгласно образец – в отделно запечатан непрозрачен плик с надпис „ Предлагана 
цена”, неразделна част от офертата; 
 
4. Други ***  
 
 

Дата : ................................ г.                          Подпис и печат: 1. ................................ 

(длъжност и име)       

                                                    

 2. ............................... 

(длъжност и име) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по-горе минимално съдържание 



 
 

33 

Приложение № 6 
    (образец на ценова оферта) 

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

(фирма на участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка) 
 

     
 
 ДО  
 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД   
 УЛ. “АКАД. СТ. МЛАДЕНОВ” № 1, БЛ. 31 

1700 СОФИЯ  
 

 
 

 
ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 

 Уважаеми Господа,  

 След като се запознах/ме с документацията за участие в процедура за възлагане на 
малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: „Инженеринг за реконструкция на 
РСЦ Стара Загора”,  заявявам/е  следното: 
 
 1. Предлагам/е цена за изпълнение на обществена поръчка с обект „Инженеринг за 
реконструкция на РСЦ Стара Загора”  съгласно условията на документацията, в размер на 
................ (..............................) лв., без ДДС 
 
 Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката.  
 

При изготвяне на ценовото предложение, както и за цялостното изпълнение на обекта, 
единичните цени се формират  на база следните ценообразуващи показатели: 

 
- средна часова ставка                           ............ лв / час 
- допълнителни р-ди за труд                 ............ % върху стойността на труда 
- допълнителни р-ди за механизация   ............ % върху стойността на  механизацията 
- доставно - складови разходи              ............ % върху фактурната цена на материалите 
- печалба                                                 ............. % върху стойността на СМР. 
 
 2. Предлагам/е да се изплати аванс, след сключване на договора в размер на ........... % 
(забележка: не повече от 15 ( петнадесет) % ) 
 

3. Предлагам/е следния гаранционен срок за извършените СМР: ......... (......................) 
години (забележка: гаранционният срок да не е по-малък от минималните гаранционни 
срокове, съгласно Наредба №2/2003 г.). 

 
 Приложение:  количествено-стойностни сметки по обособени  позиции №№ .......... 

 

Дата: ................................ г.  Подпис и печат:   ............................ 
      (длъжност и име)  
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Приложение № 7 
(образец на проекто-договор) 

 
 
 

Д О Г О В О Р 
 
 

Днес, .......................... г. (.............................................................................................), в 
гр.София, 
 

1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, 
ул.„Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, вписано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията под ЕИК 121396123, представлявано от Главния изпълнителен директор ДЕЯН 
СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ, 

наричано по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,   

и 

2. ................................................................................................................, със седалище и 
адрес на управление гр. ...........……....., ул.”…....…………….” №…., вписано в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК .................... съд  ..........................…., 
представлявано от …………....................………………….., 
наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ” ,  
(“Възложителят” и “Изпълнителят” също, наричани по-долу заедно "страни" или 
поотделно "страна"), 

 
на основание чл.31, ал.1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, въз 

основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открит конкурс с 
обект: „Инженеринг за реконструкция на РСЦ Стара Загора”   

при условията на класираната на първо място оферта, съгласно Заповед № ....................../ 
.................г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, се сключи 
настоящия договор. 

 

 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши „Инженеринг за 
реконструкция на РСЦ Стара Загора”   
 
Чл.2. Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите – предмет на договора, с много 
добро качество, съгласно Приложение №1, неразделна част от договора – Техническо 
задание на Въздложителя, както и Техническото предложение на Изпълнителя.  
 

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Срокът за 
изпълнение на договора, съгласно офертата на Изпълнителя е: ............................................- 
.................. (.........................)  календарни дни .Офертата на Изпълнителя е Приложение № 2 
към настоящия договор. 
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ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.4. За изпълнение предмета на договора, Възложителят се задължава да заплати на 
Изпълнителя обща цена в размер на ..................... (.............................) лв., без включен ДДС, 
както следва: 

- за Проектиране……………(………..)лв. 
- за изпълнение на СМР…………(……….)лв.  

Цената е определена съгласно ценовата оферта на Изпълнителя - Приложение №3, 
неразделна част от договора и не подлежи на преразглеждане в срока на договора.  
 
Чл.5. Цената по чл.4 е за цялостно и качествено изпълнение предмета на договора, 
включително цената на вложените материали, извършените дейности, разходите за труд, 
механизация, енергия, складиране и всички останали разходи, както и печалба за 
Изпълнителя. 
 
Чл.6. Възложителят заплаща сумата по чл.4 чрез банков превод по сметката на 
Изпълнителя,  както следва: 

-  аванс в 15-дневен срок от подписване на договора в размер на ................................... 
(...............................) лв., без ДДС, която сума представлява .......... % от  общата цена по чл.4, 
срещу издадена фактура от Изпълнителя; 

- междинни плащания, на основание двустранно подписани актове обр.19 и сметки 
обр.22 в процеса на изпълнение, с пропорционално приспадане на изплатения аванс, в 15-
дневен срок, след издадена фактура от Изпълнителя; 

- окончателно разплащане – след подписване на двустранен предавателно-
приемателен протокол, утвърден от Главния изпълнителен директор на “Български пощи” 
ЕАД, в 15-дневен срок след издадена фактура от Изпълнителя. 
(забележка: окончателното плащане  е min 20 % от сумата по договор) 
 
Чл.7. Заплащането на непредвидени СМР, възникнали по време на изпълнение на договора,    
се изпълняват само след писмено разрешение от Възложителя, за сметка на други видове 
работи, в рамките на стойността на договора. При изпълнение на видове работи, различни от 
оферираните, те ще се остойностяват по единични цени, които ще се формират чрез следните 
ценообразуващи показатели, съгласно предложението на Изпълнителя: 
 

- Средна часова ставка  .......... лв./ час; 
- Допълнителни разходи за труд ................ % върху стойността на труда; 
- Допълнителни разходи за механизация ........ % върху стойността на механизацията; 
- Доставно-складови разходи ...... % върху фактурната цена на материалите; 
- Печалба ........  % върху стойността на СМР. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
Чл.8. Задължения на Изпълнителя:  
 - Изпълнителят се задължава да извърши дейностите - предмет на настоящия договор 
в срока, определен в чл.3 с грижата на добър търговец, при спазване изискванията и 
указанията на Възложителя по отношение изпълнението и качеството на работа, без да 
създава пречки за нормалното функциониране на съответната пощенска станция. Дейностите 
по изпълнение предмета на договора, свързани с отделянето на шум, вибрации и прах да се 
извършват извън работното време на съответната пощенска станция. 
(забележка: при подписване на договор с участник, посочил подизпълнител, се вписва 
съответен текст, като Възложителят не влиза в договорни взаимоотношения с 
подизпълнителя, а Изпълнителят отговаря за качественото и срочно изпълнение работата 
на подизпълнителя); 
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 - Изпълнителят се задължава в срок от три дни след сключване на договора да 
уведоми писмено Възложителя за лицата, които ще осъществяват техническото ръководство 
на обекта и да представи списък на лицата, ангажгирани с изпълнението на поръчката с 
посочени в него три имена и ЕГН на работниците и служителите на Изпълнителя; 
 - Изпълнителят е длъжен да използва качествени материали – българско или чуждо 
производство, които отговарят или съответстват на Български държавен стандарт и да са 
придружени със съответните сертификати за първо качество и произход;  
Изпълнителят е длъжен да извърши качествено дейностите, предмет на този договор; 
          - Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество 
и/или влошават качеството на извършените дейности и на обекта като цяло;  
          - Изпълнителят е длъжен да спазва всички законови изисквания, свързани с 
изпълнение предмета на договора, включително опазване на околната среда, пожарна 
безопасност и ТБОТ, като уведоми своите работници и служители да преминат встъпителен 
инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд в съответната служба на 
Възложителя; 

 - Изпълнителят е длъжен да спазва правилата за достъп в сградата и да се съобразява 
с правилника за вътрешния ред; 
 - Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп до обекта на посочените от 
Възложителя  лица по реда на чл.10; 
            - Изпълнителят е длъжен да състави и поддържа в изправен вид, съвместно с   
инвеститорския контрол на Възложителя, строително досие на обекта, както и да представя 
своевременно на Възложителя необходимите документи за проверка и подпис; 
 - Изпълнителят е длъжен да изнася от обекта ежедневно строителните отпадъци; 
  - При изпълнение предмета на договора, Изпълнителят се задължава да отстранява за       
своя сметка констатираните от Възложителя недостатъци, в сроковете, определени от 
последния; 
 - Изпълнителят е длъжен да възстанови сам и за своя сметка всички повреди, 
причинени от негови служители и работници при изпълнението предмета на настоящия 
договор до възстановяването им във вида преди повредата; 
 - Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди върху 
имуществото и/или върху зравето и живота на работниците и служителите на Възложителя, 
при и по повод изпълнението на този договор. 
  
Чл. 9. Права на Изпълнителя: 

Изпълнителят има право да получи дължимото възнаграждение в размер, по начина и     
сроковете, указани в настоящия договор. 
 
Чл.10. Задължения на Възложителя:  

- Възложителят се задължава в срок от три работни дни от подписване на договора да   
уведоми писмено Изпълнителя за лицето, което ще извършва  инвеститорски контрол на 
обекта, както и да извърши встъпителен инструктаж на работниците и служителите на 
Изпълнителя, ангажирани с изпълнението на договора; 

- Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя пълния размер на 
договорената цена, след отстраняване на всички евентуални недостатъци при изпълнение 
предмета на договора.  

 
Чл.11.  Права на Възложителя:   
 Възложителят има право: 

- по всяко време на достъп до обекта за осъществяване контрол при изпълнението на 
договора, включително за проверка качеството на всички видове СМР, влагани материали и 
др., без да  възпрепятства работата на Изпълнителя; 
 - да спира извършването на отделните видове СМР, когато установи влагане на 
нестандартни материали и/или некачествено изпълнение; 

- да определя срокове за отстраняване на недостатъци при изпълнението на СМР.  
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V. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 
Чл.12. Гаранционните срокове за отделните видове дейности - предмет  на настоящия договор 
са съгласно Приложение № 3 - оферта на Изпълнителя -  ........... (..........................) г.  
(забележка: гаранционните срокове да не са по-малки от  минималните гаранционни  
срокове съгласно Наредба 2 от 31.07.2003г. изм. и доп. в ДВ бр. 49 от 2005 г.)   
 
Чл.13. В случай, че в гаранционните срокове се появят недостатъци и дефекти в изпълнените 
ремонтно-строителни и монтажни работи в резултат от некачественото им извършване, то 
тези недостатъци и дефекти се отстраняват, след писменото уведомяване от страна на 
Възложителя от и за сметка на Изпълнителя. Последният се задължава да започне работа по 
отстраняване на недостатъците в тридневен срок от датата на получаване на писменото 
уведомление на Възложителя. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА  

 
Чл.14. При забава на плащанията по чл.6 от договора, Възложителят дължи на Изпълнителя  
неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не 
повече от 10 % от стойността на забавеното плащане. 
 
Чл.15. При забавено изпълнение предмета на договора, след договорения между страните 
срок в чл.3, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % върху цената 
на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % върху неизпълнения обем работа. 
 
Чл.16. При виновно некачествено изпълнение на дейностите – предмет на този договор, 
констатирано с констативен акт или в гаранционния срок по чл.12, Изпълнителят дължи  
отстраняване на недостатъците и дефектите при изпълнението за своя сметка в срок, посочен 
от Възложителя в писменото уведомление по чл.13. При забава при отстраняване на 
недостатъците в така посочения срок, Изпълнителят дължи и неустойка в удвоения размер 
на разноските за тяхното отстраняване.  
 
Чл.17. В случаите, когато виновното неизпълнение, на което и да е от задълженията по 
договора, продължи повече от 15 работни дни след договорения срок за изпълнение, 
изправната страна има право да развали договора с едностранно писмено предизвестие. 
 
Чл. 18. При разваляне на договора по реда на чл.17 по вина на Възложителя, последният се 
задължава да заплати на Изпълнителя направените до момента действителни разходи, по 
представени разходни документи, както и неустойка в размер на 10 % от неизплатената цена 
по договора. За целта се извършва уравняване с авансово изплатените суми. 
 
Чл. 19. При разваляне на договора по реда на чл.17 по вина на Изпълнителя, последният 
дължи на Възложителя възстановяване на изплатените му до момента суми от Възложителя, 
ведно със законната лихва, след приспадане на направените до момента действителни разходи 
по представени разходни документи. В този случай, Възложителят задържа пълния размер на 
внесената от Изпълнителя парична гаранция за изпълнение предмета на договора или 
изисква изплащането й от банката – гарант (в зависимост от избрания от Изпълнителя вид 
на гаранцията). 
 
Чл. 20. При разваляне на договора по реда на чл.17, неизправната страна се задължава да 
изплати на изправната дължимите суми по чл.18, съответно чл.19, в срок от 5 календарни дни, 
считано от датата на писменото уведомяване от изправната страна за техния размер. 
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VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 21. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 
 - С изтичане на уговорения срок; 
 - По взаимно съгласие между двете страни изразено писмено; 
 - Едностранно от всяка страна в случай на неизпълнение на задълженията от другата 
страна, продължило повече от 15 календарни дни. Прекратяването на договора се извършва 
чрез отправяне на писмено предизвестие до неизправната страна, в което се дава 
допълнителен срок за изпълнение, който не може да е по-дълъг от 7 календарни дни от датата 
на предизвестието; 
 - Възложителят може да прекрати договора едностранно, ако в резултат на обективни 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. 
 

VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

 
Чл.22. При подписване на настоящия договор, Изпълнителят представя гаранция за 
изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на поръчката. Видът на гаранцията – 
парична сума или банкова гаранция се избира от Изпълнителя. 
 
Чл.23. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 15-дневен срок от датата на 
утвърждаване на предавателно-приемателния протокол от Главния изпълнителен директор на 
“Български пощи” ЕАД, без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 
 
Чл.24. В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си по настоящия договор, 
Възложителят по своя преценка има право да задържи съответна част или цялата сума по чл. 
22, без това да го лишава от правото на обезщетение за претърпени вреди или пропуснати 
ползи. 
 
Чл.25. В случай на прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, гаранцията за 
изпълнение не се възстановява, без това да  лишава Възложителя от правото на обезщетение 
за претърпени вреди или пропуснати ползи. 
 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
Чл.26. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните разпоредби от 
действащото българско законодателство. 
 
Чл.27. Споровете по тълкуването и прилагането на този договор се решават по пътя на 
преговорите, а когато е невъзможно постигане на съгласие, същите се отнасят за решаване 
пред компетентния български съд по реда на ГПК. 
 
Чл.28  Страните по този договор не могат да го променят или допълват, освен в случаите по 
чл.43, ал. 2 от ЗОП. 
 

X. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ 

 
Чл. 29. За валидни адреси и  валидни банкови сметки на страните да се считат: 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
• Адрес: 1700 София, ул. „Академик Стефан Младенов” № 1, бл. 31 
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            РАЙФАЙЗЕН БАНК, IBAN BG88 RZBB 9155 1032 7343 05 BIC    RZBBBGSF 

• Идентификационен № 121396123 
• ИН по ДДС:  BG121396123 
•  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
• Адрес: ..................................... 
• IBAN..........................................    ВІС .........................., банка ......................... 
• Идентификационен № ............................... 
• ИН по ДДС:  BG    ........................................, банка .......................... 
 Договорът, заедно с описа на приложенията към него се състои от ..... (.........) страници 
и бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Приложение № 1 - Техническо задание изисквания на Възложителя  и Техническо 
предложение на Изпълнителя;  
Приложение № 2 - Оферта на Изпълнителя; 
Приложение № 3 – Ценова оферта на Изпълнителя; 
Приложение № 4 - Документи, издадени от компетентните органи за удостоверяване липсата 
на обстоятелствата  по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.  
  
 
За Възложителя:      За Изпълнителя: 
 ................................                                                               ................................. 
      (име, фамилия)                                                                    (име, фамилия) 

 

   


