ОФЕРТА
за участие в процедура в процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка, монт аж , пускане в експлоатация и гаранционни поддръж ка на 1 (една)
нова асансьорнауредба”,

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА!данни за лицето, което прави предложението/
Настоящата оферта е подадена от:
/наименование на участника/
и подписана от:
/три имена/
в качеството му/им на
/длъжност/
II. АДМИНИСТРА ТИВН И СВЕДЕНИЯ
1. ЕИК / БУЛСТАТ / или друга идентифицираща информация съгласно регистрацията на участника,
в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен:

2. Адрес:.....................................................................................................................
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., аи./
Телефон № :...........................................................
факс №:...................................................................
e-m ail:....................................................................
3. Лице за контакти:.......................................................
Длъжност:........................................................................
телефон / факс:...............................................................
4. Обслужваща банка:.........................................................
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:
IBAN......................................................................BIC.....................................................................
Титуляр на сметката.................................................................................................................
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде
определен за изпълнител на поръчката:
IBAN......................................................................BIC.....................................................................
Титуляр на сметката.....................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане изпълнението на поръчка по
реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка, монтаж , пускане в експлоатация и гаранционни поддръж ка на 1 (една)
нова асансьорна у р е д б а ”, като представяме настоящата оферта.
2.Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в публичната покана
за поръчката и приложенията към нея.
3. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде: ......................... /словом:
...................../ календарни дни, но не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни от крайната
дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието
по всяко време преди изтичане на този срок.

4.До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна
и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете
страни.
5. Цената за изпълнение на поръчката е съгласно попълнения образец „Ценово предложение” неразделна част от офертата ни. Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета,
предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на
изпълнението й.
6.
Декларираме, че ще изпълним обществената поръчка в посочения в поканата срок.
7.
Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с
изискванията на Възложителя и условията на проекта на договора.
8.
Запознати сме с проекта на договор към публичната покана и приемаме условията
му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката ще сключим договор по
приложения към публичната покана образец. Приемаме да се считаме обвързани от
задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора.
9.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на
договора ще представим:
9.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“) от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е
установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или
предоставянето им служебно на възложителя, и
9.2. декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /актуална към датата на
сключване на договора/.
10. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, сме съгласни да представим
гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % /три на сто/ от стойността на договора
без ДДС за изпълнение на обществената поръчка /за съответната обособена позиция/.
11. Приложенията към настоящата оферта са съгласно изготвения и подписан от нас списък
на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея /прилага се списъкът/.

Д ата:......................... г.
(Подпис и печат, когато има
такъв;
Име, длъжност)
*Когато участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за
обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете
на обединението, съгласно договора за създаване на обединение /документа за упълномощаване на
представляващ, подписан от участниците в обединението/.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“) и ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ната: .................................................................................................................
(три имена)
в качеството си н а ................................................................................................................
(длъжност)
на Участник: ....................................................................................................................................в
процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка, монтаж , пускане в експлоатация и гаранционна поддръж ка на 1 (една)
нова асансьорна ур ед б а ”
ДЕКЛАРИРАМ:
1.He съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм 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;
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. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
3.Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя
в седемдневен срок от настъпването им.

Дата:........................

ДЕКЛАРАТОР:.....................................
(Подпис и печат, когато има такъв)

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва
задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
Когато участникът е чуждестранно лице, декшрацията се представя в официален превод.

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ
па изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата,
услуга/и, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата обществена поръчка
Подписаният/ната: ............................................................................................................
(три имена)
в качеството си н а ............................................................................................................
(длъжност)
на Участник............................................................................................................................
(наименование на участника)
в процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
‘Дост авка, монтаж , пускане в експлоатация и гаранционни поддръж ка на / (една)
нова асансьорна ур ед б а ”,

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1.През последните три години, считано от датата на представяне на офертата,
представляваният от мен участник е изпълнил следните услуги, които са сходни или еднакви с
предмета на настоящата обществена поръчка /упражняване на строителен надзор/:
№
по Предмет
(кратко описание на
ред
извършената доставка)
1.

Възложител

Период на
изпълнение на
договора

Стойност
без ДДС
/х. лв./

• • ••

Приложения:

Доказателство за извършената услуга/и.

ПОЯСНЕНИЕ: Доказателството за извършената услуга се представя под формата на удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
услугата.

Дата:

Декларатор:
/Подпис и печат, когато има такъв/

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ната
в качеството ми на
.......................................................... н а .................................................................................... (посочете длъжността)
(посочете името/фирмата на участника)
Участник в процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка, монтаж , пускане в експлоатация и гаранционни поддръж ка на 1 (една)
нова асансьорна ур е д б а ”,
ДЕКЛАРИРАМ:
Участникът............................................................................................................
(посочете името/фирмата на участника),
когото представлявам:
1. При изпълнението на горепосочената поръчка
няма да използва/ ще използва
подизпълнители / подчертава се вярното/:
се
2.
Подизпълнител/и
ще
бъде/бъдат:...............................................................,(изписват
име)Iата/фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са
съгласни да участват при изпълнението на поръчката;
3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя...................................... са следните:
4. Делът на участие на подизпълнител/ите при изпълнение на поръчката ще б ъ д е
% от
общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата:
(Подпис и печат, когато има такъв)

ДЕКЛАРАТОР:

Декларация се подписва задължително от представляващия участника по регистрация.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура но реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
“Доставка, монтаж , пускане в експлоатация и гаранционни поддръж ка на 1 (една)
нова асансьорна ур ед б а ”
ДО:______________________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)

ОТ:_____________________________________________________________________
(наименование на участника)

с адрес: гр ._____________________ ул.______________________________№ ___ ,
тел.:__________________ , факс:_________________, e-mail:______________ __
Булстат / ЕИК:_________________________,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото. Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обявената от Вас поръчка за избор на изпълнител по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с
предмет: “Дост авка, монт аж , пускане в експлоатация и гаранционни поддръж ка
на 1 (една) нова асансьорна ур ед б а ”
1. Обхват на дейността на строителния надзор, който ще изпълняваме:
- проект за изработване, доставка и монтаж на 1 бр. асансьори по всички части, както и
неговото представяне и одобряване от специализираните контролни органи.
- производство на асансьорната уредба съгласно одобрените проекти.
- доставка и монтаж на асансьорната уредба в сградата на БЛЦ „Камена” ЕАД,
ул.”Еделвайс” №4, Велинград.
- доставка на монтажни материали.
- демонтаж на съществуващия асансьор: врати, кабина, задвижващ механизъм, командно
табло, работна машина и извозването им от Изпълнителя до посочен от Възложителя склад на
разстояние до 1 км от БЛЦ „Камена”. При демонтажа на асансьорните уредби да не се
демонтират релсите. Демонтират се всички врати на асансьорите по етажите. Оформянето на
подходите към вратите на асансьора по етажите трябва да бъде обвързано с цялостната
концепция за оформяне на асансьорната кабина.
- комплексна доставка на 1 бр. асансьорни уредби, вкл. на система за управление командно табло, програмно осигуряване на управлението за съгласуване на различните
системи съгласно нормите на EN81-1-A3.
- направа на нови шахтови инсталации (осветление, стълби) и всички допълнителни
работи, необходими за осигуряването на нормалната и безопасна работа на асансьора.
- строително - ремонтни работи - всички СМР, които могат да възникнат при
извършването на демонтажа, монтажа и доставката на елементите на асансьора (например при
направата на технологични отвори за изкарване и вкарване на части за асансьора и тяхната
доставка на мястото на монтажа).
- представяне за узаконяване на асансьорна уредба пред ДА”МТН”.
- получаване на разрешение за ползване.
- гаранционен с р о к .............../но не по-малко от 24 месеца/
- гаранционно обслужване за гаранционния срок.
- предлаганата асансьорна уредба отговаря на изискванията, заложени в настоящото
“Техническо задание”.
- в проекта по част EJI, изготвен от нас, са предвидени захранването на асансьорната
уредба с електрическа енергия от главното ел.табло на сградата, както и аварийно
придвижване до най-близката спирка и отваряне на вратата.

-

асансьорната уредба отговаря на изискванията записани в следните стандарти:

EN 81-1-А 3, EN120I6: 2001, EN 12015:2002 или еквивалентни /посочват се еквивалентните
стандарти, ако има такива/.
- при демонтаж и монтаж няма да допуснем щети, или ако се налагат ще бъдат за наша сметка
2. Начало на изпълнение
Ще изпълним доставката, монтажа и пускането в експлоатация в срок от 45 календарни
дни след подписване на договор.
3. Срок за изпълнение на поръчката
3.1.
Договорът за изпълнение на настоящата поръчка влиза в сила от датата на
подписването му и е със срок 45 дни.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с публичната покана на Възложителя и приложенията към нея.
Д ата:................... г.
..............................................
(Подпис и печат, когато има такъв;
Име, длъжност)
*Когато участник в процедурата е обединение, настоящия образец на техническо предложение се представя за
обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението,
съгласно договора за създаване на обединение /документа за упълномощаване на представляващ, подписан от участниците в
обединението/.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ
за участие в процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет:
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционни поддръжка на 1(една)
нова асансьорна уредба
ДО:_______________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)
ОТ:_______________________________________________________________
(наименование на участника)
с адрес: гр .______________________ ул._________________ _____ , № _______ ,
тел.:___________________ ,факс:_________________ ,e-mail:________________
ЕИК / Булстат:______________________________ ,
Дата и място на регистрация по ДДС /когато е приложимо/:___________________
Разплащателна сметка:
банков код/BIC/:____________________;
банкова сметка /IBAN/:________________ ;
при банка:________________________ ;
град/клон/офис:_______________ ;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в
обявената от Вас процедура по реда на Глава осма „а“ от ЗОПс предмет: „Доставка,
монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 (една) нова
асансьорна уредба ",
във връзка с което Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:
1. Обща
цена
за
изпълнение:
.....................................................) без ДДС.

лв.

(словом:

2. Обща
цена
за
изпълнение:
.....................................................)с ДДС.

лв.

(словом:

Посочената цена вклю чва всички разходи по изпълнение обекта на поръчката,
включително:
- проект за изработване, доставка и монтаж на 1 бр. асансьори по всички части,
както и неговото представяне и одобряване от специализираните контролни органи.
- производство на асансьорната уредба съгласно одобрените проекти.
- доставка и монтаж на асансьорната уредба в сградата на БЛЦ „Камена” ЕАД,
ул.”Еделвайс” №4, Велинград.
- доставка на монтажни материали.
- демонтаж на съществуващия асансьор: врати, кабина, задвижващ механизъм,
командно табло, работна машина и извозването им от Изпълнителя до посочен от
Възложителя склад на разстояние до 1 км от БЛЦ „Камена”. При демонтажа на
асансьорните уредби не се демонтират релсите. Демонтират се всички врати на
асансьорите по етажите. Оформянето на подходите към вратите на асансьора по
етажите трябва да бъде обвързано с цялостната концепция за оформяне на асансьорната
кабина.
- комплексна доставка на 1 бр. асансьорни уредби, вкл. на система за управление командно табло, програмно осигуряване на управлението за съгласуване на различните
системи съгласно нормите на EN81-1-A3.

- направа на нови шахтови инсталации (осветление, стълби) и всички
допълнителни работи, необходими за осигуряването на нормалната и безопасна работа
на асансьора.
- строително - ремонтни работи - всички СМР, които могат да възникнат при
извършването на демонтажа, монтажа и доставката на елементите на асансьора
(например при направата на технологични отвори за изкарване и вкарване на части за
асансьора и тяхната доставка на мястото на монтажа).
- представяне за узаконяване на асансьорна уредба пред ДА”МТН”.
- получаване на разрешение за ползване.
- гаранционно обслужване за гаранционния срок.
Предлаганата цена е формирана до краен получател, с включени всички
разходи за проектиране, производство, доставка, монтаж, монтажни материали,
строително-ремонтни работи (СМР), демонтажни работи, представяне за
узаконяване на асансьорна уредба пред ДА” МТН”, получаване разрешение за
ползване и гаранционно обслужване за времето на гаранцията.
Стойността на доклада за оценяване съответствието на асансьорите и техните
предпазни устройства, извършен от лицензирана фирма се заплаща от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на
договора за изпълнение на поръчката.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
публичната покана на Възложителя.
Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем
договорените дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора за
изпълнение.
При условие, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, ние сме съгласни да
подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията по
договора в размер на 3 % /три на сто/ от стойността му, без ДДС /за съответната
обособена позиция/.
Гарантираме, че в рамките на оферираната по-горе цена сме в състояние да
изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с офертата ни и публичната
покана на Възложителя.
Д ата:.................... г.

Подпис и печат:......................................

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава
регистрация.
*Когато участник в процедурата е обединение, настоящия образец на ценово предложение се
представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е
упълномощено от членовете на обединението, съгласно договора за създаване на обединение
/документа за упълномощаване на представляващ, подписан от участниците в обединението/.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№ ................/.......... 2014 год.
Д нес,............................. 2014 г., в гр. София, между:
БАЛНЕОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР «КАМЕНА» ЕАД, с адрес: Велинград п.к.4600, ул.
„Еделвайс ” № 4, БУЛСТАТ 112013405, представлявано от - Васил Георгиев АврамовИзпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една
страна,
и
„
” ........ ,със седалище и адрес на управление: гр.
...................., ул. „ .................................... ” ........... , Е И К
, представлявано от
.......................................... в качеството му на .............................., наричано за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл.101е, ал.1 от ЗОП, след проведена процедура по реда на Глава
осма „а“ от ЗОП с предмет -.„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и
гаранционна поддръжка на 1 (една) нова асансьорна уредба, и утвърден от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол за класиране ...................... , се сключи настоящият договор
за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ!'
възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
възнаграждение да достави, монтира, пусне в експлоатация и поддържа гаранционно 1
(една) нова асансьорна уредба, в съответствие с Техническото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Приложение № 2 към настоящия договор.
(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва
да извърши работите по чл. 1, ал. 1 съгласно
Техническите спецификации
наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение
/Приложение № 1/ и Ценовото предложение /Приложение № 2/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Мястото на доставката, монтажа, пускането в експлоатация и гаранционната
поддръжка е: БЛЦ „Камена”, гр. Велинград, ул.” Еделвайс” № 4.
И. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА
Чл.2.(1). Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
страни и е със ср о к ...............................................
(2)Срокът за извършване на дейността по чл. 1, ал. 1, е до 45 /четиридесет и пет/
календарни дни след подписване на настоящия договор.
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.З. (1) Цената за изпълнение по настоящия договор, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 към договора, както следва:
................................лева (словом:.............................) без ДДС, или
.................................лева (словом:............................) с ДДС.
(2)
Цената по ал. 1 съставлява цялостного и окончателно възнаграждение,
дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите по
този договор. То включва всички разходи за проектиране, производство, доставка,
монтаж, монтажни материали, строително-ремонтни работи (СМР), демонтажни
работи, представяне за узаконяване на асансьорна уредба пред ДА”МТН”,

получаване разрешение за ползване и гаранционно обслужване за времето на
гаранцията.
(3)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по чл. 3, ал.
1 цена при качествено изпълнение на посочените в настоящия договор услуги, чрез
банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
Авансово плащане в размер на 50% от стойността на договора в 7/седем/
дневен срок от подписването му.
Междинно плащане в размер на 30% след представяне на доставна фактураоригинал и 2 бр. заверено копие, приемателно-предавателен протокол между
Възложител и Изпълнител, в който е записано, че асансьорната уредба е монтирана.
Окончателно плащане в размер на 20% в едномесечен срок от пускане в
действие, след проведена 72 часова проба и разрешение за ползване на асансьорната
уредба от Държавна агенция „Метрологичен и технически надзор”.
(4) Въпреки указаното по-горе в ал.З, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва окончателното
плащане, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи качествено и в срок всички свои
задължения по настоящия договор и законовите разпоредби, свързани с предмета на
поръчката. При сключен договор с подизпълнител/и за дейности по настоящата
поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /в
съответствие с чл. 456, ал. 3 от Закона за обществените поръчки/.
Чл.4. Всички плащания по настоящия договор се извършват с платежно
нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:
Банка: ..........................
IBAN: ..........................
B IC :................................
V. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл.5.(1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право
да наема подизпълнителите, посочени от него в офертата за участие в процедурата по
реда на Глава осма „а“ от ЗОП, посочена в настоящия договор, въз основа на която е
избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на задълженията по настоящия
договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по
чл. 47, ал. 1, т.1 /без б. „е“/ или ал. 5 от ЗОП;
2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета
на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47,
ал. 1, т.1 /без б. „е“/ или ал. 5 от ЗОП;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване
за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за
подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя,
включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.
(3) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в
офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща оригинален екземпляр от
договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с
доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 2.
(4) Не е нарушение на забраната по ал. 2, т. 2 по-горе сключването на договори за
услуги, които не са част от договора за настоящата поръчка.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по
време на действието му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1, т. 1 /без б.“е“/ или ал.

5 от ЗОП за подизпълнителя, в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и
изискванията, посочени по-горе тук в ал.1-4.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за
обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение,
в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя.
(7) При приемането на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или
работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.
Чл.6.(1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
1. Приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
2. Действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на договора;
3. При осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и
данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;
2. В срок от 10 (десет) работни дни да реагира на писмено поставени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани разяснения и др. подобни, необходими за
изпълнението на я договора;
3. Да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и
съответните документи и др. за изпълнение на договора;
4. Да заплати качествено извършените услуги по реда и при условията, посочени
в настоящия договор;
(2)
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя графиците, количествата и видовете
работи.
VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да извърши в договорения срок работите, предмет на договора, в
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, условията на този договор и при
стриктно спазване на законовите разпоредби;
2. Да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и
експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;
3. Да изпълни качествено и в срок всички останали задължения, предвидени в
настоящия договор и съгласно Техническото предложение - Приложение № 1.
(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението
на настоящия договор, както следва:
1. за период от 3 години след датата на приключване на договора;
VIII. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9.(1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да изисква: писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители по
въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор; представянето на
всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на

упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия
на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).
(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на
приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от
упълномощени от него лица.
Чл. 10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по
изпълнението на този договор от състава на своята администрация.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
информация за правата и задълженията на екипа по предходната алинея.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и СТРОИТЕЛЯТ по договора за
строителство ще провеждат поне веднъж месечно координационни срещи, на които ще
се обсъжда етапа на изпълнение на договорените строителни дейности и
консултантски услуги в съответствие с клаузите на съответните договори. За
проведените срещи и направените обсъждания ще се съставят и подписват протоколи.
IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11. При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на
задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за
внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 3 % (три
на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 без ДДС, в една от следните форми: - оригинал на
платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на Балнеологичен
център „Камена” ЕАД
ЦКБ АД - клон Пазарджик
офис Велинград
IBAN: BG69 СЕСВ 9790 1014 7302 00
BIC: CECBBGSF или - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция,
издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Балнеологичен център
„Камена” Е А Д . Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са
авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.
Чл.12. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.13. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до:60
(шестдесет) календарни дни след датата на издаване на Разрешение за ползване за
строежа, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.
Чл.14. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от
срока определен по чл. 13, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане
срока на валидност на банковата гаранция, да удължи нейното действие като представи
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й.
Чл. 15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или части от гаранцията
за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
поради виновно неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В случай на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за
изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) работни: дни да
допълни гаранцията до размера й, уговорен в чл. 19.
(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по предходната алинея,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.
Чл.16. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е
обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност или й се отнеме
лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в

срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция
от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за
изпълнение на договора.
Х.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 18.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:
1. Законосъобразно започване, извършване и приключване на дейностите по
настоящия договор;
2. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на
извършваните от него дейности;
3. За вреди, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на другите участници в
изпълнението на дейностите предмет на настоящия договор или на трети лица, във
връзка с неточното изпълнение на договорните задължения от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. За всяко друго неизпълнение на задълженията по настоящия договор;
Чл.19. При забава в изпълнението на която и да е от дейностите по настоящия
договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 (с ДДС) за всеки
просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена(с ДДС).
Чл.20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от
дължимо по договора плащане и/или от стойността на гаранцията за авансово плащане,
и/или от стойността на гаранцията за добро изпълнение.
(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор и
натрупани лихви по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:
Банка: ЦКБ АД - клон Пазарджик,
IB AN: BG69 СЕСВ 9790 1014 7302 00.
BIC код на ЦКБ АД - CECBBGSF.
Чл.21. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат
обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава
уговорената неустойка.
XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.22. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на
договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се
отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална, освен в нормативно
допустимите случаи.
(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки,
оценки, записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя
(хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков,
визуален:, аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във
връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.
(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
предостави на/чрез Агенцията по обществени поръчки, във връзка с изпълнение на
задълженията му по Закона за обществени поръчки.
Чл.23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
конфиденциална информация, свързана с дейността — предмет на този договор, с
изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.
(2)
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети
лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя,
разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в
хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които
са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на
договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до
конфиденциалната информация.
(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за
конфиденциалност, като един оригинал от декларацията се предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.
(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не
могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална
информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени
лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на Проектанта, на одитните органи на
Европейския съюз, съответно на одитните органи на международната финансова
институция, няма да се смятат за нарушение на ал. 1-8 включително.
XII. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ
ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.24. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на
задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на
непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на
непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо и непредотвратимо събитие от
извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
Чл.25. Страната, която не може да изпълни задължението си поради
непреодолима сила, в срок до седем календарни дни от настъпването на съответното
събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. При неуведомяване
се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди, освен ако срокът по предходното
изречение не е могъл да бъде спазен по обективни причини.
Чл.26.(1) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се
удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.
(2) Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма
интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление
до другата страна.
XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.27. Настоящият договор се прекратява без да е необходимо съставянето на
изричен документ, считано от датата на настъпване на следните обстоятелства:
1. Пълно изпълнение на задълженията на страните по договора;
2.
При прекратяване на удостоверението/лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато
такъв е необходим за изпълнение на дейностите по този договор и същият не е
подновен съгласно закона;
Чл.28.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с
двуседмично писмено предизвестие, когато:

1. Бъде отменено предписание или заповед на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от които са
настъпили вреди, надвишаващи размера на неизплатената част от цената за изпълнение
на договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно и неоснователно забавя изпълнението на своите
задължения;
3. При установени от компетентните органи измама или нередности, с които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за които
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;
4. При започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. При откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. Спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на
дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда
за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата,
данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за
престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с
участие в престъпна група;
7. Спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
9. При условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено
предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на
допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не
повече от 30 (тридесет) дни, ще счита договора за развален, в следните случаи:
Е ако след изтичане на професионалните застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
същите не бъдат незабавно подновени;
2.
при неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на
размера на гаранцията за добро изпълнение в сроковете по този договор.
XVI. СПОРОВЕ
Чл.29. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор,
по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или
отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат
доброволно и добронамерено.
Чл.30. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички
спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското
законодателство.
XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.31. Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено
действие „незабавно", същото следва да бъде извършено непосредствено след
пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда
отговорност, но не по-късно от три дни.
Чл.32. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.
Чл.ЗЗ. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и
договорите.
Чл.34. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат
обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол,
заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място,
дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в тридневен срок след
получаване на поканата.

__
Когато в този договор е предвидено, че определено действие или
отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие
отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за
изпълнение на договора.

Z

Чл.36. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло
Всички предизвестия, уведомления и съобщения, предвидени в този
договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени
срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти)
или са връчени чрез куриер или писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на
долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната.
Адресът за кореспонденция между страните и лицето, отговорно за изпълнението
на договора са:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес град Велинград ПК 4600, улица „Еделвайс” № 4
Получател Васил Георгиев Аврамов
За контакти: тел: 0359/5 40 07
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес град...................................................... улица................................ № ............
Получател ....................................................................................................................
За контакти: .............................................................................................................................
Чл.38.(1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата
страна при промяна на банковата си сметка.
(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за
валидно извършено.
Чл.39. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни
екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.40. За всички неуредени изрично в настоящия договор въпроси се прилагат
относимите разпоредби на действащото българско законодателство.
Чл.41. При сключването на този договор се представиха следните документи:
1. Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение № 1, неразделна част
от настоящия договор;
2. Ценово предложение на Изпълнителя - Приложение № 2, неразделна част от
настоящия договор;
3. Документи от Изпълнителя по чл.101е, ал.2 от ЗОП;
4. Документ за внесена гаранция за изпълнение;
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
В. Аврамов - Изп. директор

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

