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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА  

 

І. Предмет на обществената поръчка:  „Текущ ремонт  на спортна площадка и ограда” в 

ОУ ” Георги Кирков”, ул „Стоян Михайловски” №16- гр. Казанлък; 

1. Финансиране. 

Възложител на тази обществена поръчка е ОУ ”Георги Кирков”. Обектът  е  включен в  

разчета  за  бюджетни  разходи  на  училището  през 2015 г. 

2. Предмет на обществената поръчка:   

„Ремонт на  спортна площадка и ограда” в ОУ ”Георги Кирков”, ул „Стоян Михайловски” 

№16- гр. Казанлък.  

 Предметът на поръчката включва: 

Към момента спортната площадка намираща се в ОУ ”Георги Кирков” е с обща площ 2722 

кв.м. настилката е асфалтова, след ремонта се предвижда игрищата да бъдат с шлайфана 

бетонова настилка с б=10 см, бетон Б25, арм. N8/20 включва полипропиленови фибри  както 

следва:  

Игрище № 1  за тенис на корт и разчертаване с акрилна боя 

Игрище № 2 за баскетбол и разчертаване с акрилна боя 

Игрище № 3 и  № 4 за волейбол и разчертаване с акрилна боя 

- Изграждане на осветлението на игрищата, което включва доставка на табло ТО и 

защитно заземяване; LED осветление; полагане на кабел и  трасиране на кабелно трасе 

- Ремонт на съществуващата ограда, което включва къртене мозайка и мазилка по 

оградата; направа на   шапка на оградата. 

- Изграждане на отводнителна система, което включва направа на отводтинелна решетка; 

ПВЦ тръби ф200 за канализация и сифони; 

- Ремонт на зона за отдих и детски игри, което включва подравняване и трамбоване на 

терен; пясък за подложка; доставка и монтаж на бетонови плочки; доставка и монтаж на 

бетонови ивици; 

Подробна спецификация на ремонтните дейности / СМР/ на обекта са посочени в 

Количествените сметки, неразделна част от настоящото техническо задание. 

 

    3.  Срок за изпълнение на поръчката -  не повече от 20 календарни дни от датата на 

сключване на договора.  

 

4. Място на изпълнение на поръчката – гр. Казанлък, ОУ ”Георги Кирков” 

5. Общи положения и допълнителни условия 
5.1. Качеството на извършените на ремонтните дейности / СМР/ да бъде в съответствие с 

БДС, при спазване на действащите нормативни актове. 

5.2. Участниците следва да предложат гаранционни срокове като спазват изискването за 

минимални гаранционните срокове, съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл.21 от 

Наредба № 2 от 31.07.2003 год. на МРРБ. 

5.3. Участникът сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труда /ЗЗБУТ / и Наредба № 2/ 2004 год. на МРРБ и 

МТСП за МИЗБУТИСМР при извършване на строителството на обекта. 

5.4. Възложителят възлага договора за изпълнение на ремонтните дейности / СМР/ на 

участника, чиято оферта е определена за съответстваща на изискванията на ЗОП, тръжната 

документация и е икономически най-изгодната.  

5.5. Технически изисквания към настилката на спортната площадка (за футбол, волейбол, 

баскетбол, теннис): 
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№ Вид СМР Мярка К-во 

1 Разбиване на бетон м3 19,50 

2 Натоварване и превоз на строителни отпадъци м3 28,5 

3 Рязане на асфалт м.л. 70 

4 Изкоп за отводнителни решетки м3 46 

5 Натоварване и превоз на земни почви м3 36 

6 Обратно засипване м3 10 

7 ПВЦ тръби ф200 за канализация м.л. 28 

8 Сифони ф200 бр. 10 

9 Направа на отводтинелна решетка м.л. 20 

10 Доставка на фракция 0,1 за подложка м3 132 

11 Направа на армирана шлайфана бетонова настилка с 

дебелина 10 см, бетон Б25, арм. N8/20, вкл. 

полипропиленови фибри 

м2 2480 

12 Рязане и пълнене на деформационни фуги м.л. 1130 

13 Подравняване и травбоване на терен м2 242 

14 Пясък за подложка м3 15 

15 Доставка и монтаж на бетонови плочки  м2 242 

16 Доставка и монтаж на бетонови ивици  м.л. 112 

17 Къртене мозайка и мазилка по оградата м2 290 

18 Направа на кофраж за шапка на оградата м.л. 145 

19 Доставка на табло ТО бр. 1.00 

20 Защитно заземяване табло бр. 1.00 

21 Осветител състоящо се от рогатка  1.2м и осветително тяло 

LED  50W  схема 220V 50Hz, клас1 IP54 

бр. 

10 

22 Кабел СВТ 4х1,50мм2 м.л. 80 

23 Кабел СВТ 3х1,50мм2 м.л. 70 

24 Полагане на кабел СВТ 4х1,50мм2 м.л. 150 

25 Кабел СВТ 5х4мм2 м.л. 140 

26 Трасиране на кабелно трасе км 0.2 

27 Направа на изкоп  0,80/0,40м със зариване и трамбоване м.л. 130 

28 Изработка и монтаж на метална ограда профил затворен 

40х40х3; профил затворен 30х20х2; размер на паното 

H=1500 mm L=2500 mm 

бр. 

72 

29 Изработване на метални колове профил затворен 60х60х3 

височина H=2300 mm 

бр. 

60 

6.Изисквания за технически възможности на участника. 
-Участниците трябва да представят списък на строителството изпълнено през последните 

пет години считано от датата на подаване на офертата с предмет еднакъв или сходен с предмета на 

публичната покана. Към списъкът следва да бъдат представени удостоверения за добро 

изпълнение, в които се съдържат стойността, датата на която е приключело изпълнението, мястото, 

вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания.Удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт. 

-  Участниците трябва да притежават застраховка за професионална отговорност – съгласно 

чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.  
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- Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя на 

основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 

регистър на строителя.  

Към Техническото предложение участниците трябва да представят:  

- копие от сертификати и/или други документи, които доказват, че са изпълнени минималните 

технически изисквания към шлайфана бетонова настилка, както и документи указващи 

гаранционния срок на съответната настилка от производителя.  

 

 

7. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА Е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-

ИЗГОДНА ОФЕРТА”, ПРИ СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
  

 

1. Показател 1 – „Предлагана цена” (ОЦ) - с максимален брой точки 100 и относително 

тегло в комплексната оценка 0.40   

Максималният брой точки получава офертата с предлагана най-ниска цена – 100 точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 

цена по следната формула: 

  

     Рmin 

Ц= 100х --------, където 

      Рn 

  

„100”  е максималните точки по показателя; 

Р n– цената, предложена от участника; 

Рmin  - минималната цена, предложена от участник. 

Точките по първия показател на участника се получават по следната формула: 

ОЦ=Ц х Q1, където: 

Q1= 0.40 е относителното тегло на показателя. 
2. Показател 2 – „Срок за изпълнение” (ОС) – максимален брой точки 100 т.  

Максималният брой точки получава офертата с предлагания най-нисък срок – 100 точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниския предложен 

срок по следната формула: 

  

     Сmin 

С= 100х --------, където 

      Сn 

  

„100”  е максималните точки по показателя; 

С n– срок, предложен от участника; 

С min  - минимален срок, предложен от участник. 

Точките по втория показател на участника се получават по следната формула: 

ОС=С х Q2, където: 

Q2= 0.60 е относителното тегло на показателя. 
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За спортната площадка участниците следва да оферират цена за ремонтните дейности / 

СМР/, като описанието на видовете ремонтните дейности / СМР/ е посочено в точка 5.5. 

от документацията. 

         

   ІI. Изисквания към изпълнението на строителството. 
Квалификационни  изисквания  към  кандидатите:  да  имат  опит  в  реализирането    на  

подобни  обекти,  да  притежават  ресурсни  и  организационни  възможности  за  срочно  и  

качествено  реализиране  на  поръчката – специализирана  техника,  компетентен  

управленски  и  технически  персонал.  

  Кандидатите  да  бъдат  регистрирани  в  Камарата  на  строителите  в  България  

съгласно  ЗКСБ. 

         Обектът да  бъде  изпълнен  в  завършен  вид. 

        Качеството  на  извършваните   ремонтните дейности / СМР/  да  бъде  в  съответствие  с  

действащите  нормативни  изисквания. 

               Гаранционните срокове – съгласно чл. 160, ал. 4 и  ал.5  от  ЗУТ   и   чл. 20 и чл. 21  

на  Наредба № 2  на  МРРБ  от  2003 год. 

               Изпълнителят  е  длъжен  по  време  на  строителството  сам  и  за  своя  сметка  да  

осигурява  изискванията  на  Закона  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труда  

(ЗЗБУТ)  и  на  Наредба  № 2  от  22.05.2004 г.  на  МРРБ  и  МТСП  за  МИЗБУТИСМР,  

включително  за  своя  сметка  да  назначи  Координатор  по  безопасност  и  здраве.  

     По  време на  строителството  извършените  на ремонтните дейности / СМР/  ще  се  

приемат  от  упълномощен  представител  на  Възложителя,  като  се  изготвят  необходимите  

документи.    

    

ІІI. Изисквания към изпълнението на строителството. 
1.  Кандидатите да са направили предварителен оглед на  обекта и да са се  запознали със 

специфичните условия за изпълнение на поръчката. 

  2. Качеството на извършените ремонтните дейности / СМР/ да бъде в съответствие с 

БДС, при спазване на действащите нормативни актове. 

  3.1.Строителната площадка да се обезопаси с временно ограждение и да не се допуска 

замърсяване на района  в който се извършват ремонтните дейности / СМР/.    

3.2 Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труда и на Наредба № 2 от 22.05.2004 год. на МРРБ 

и МТСП за МИЗБУТИСМР. 

   4. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия ще се 

коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да 

бъдат не по-малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от 

датата на приемане на обекта с протокол. 
 

 

№ Вид СМР Мярка К-во 

1 Разбиване на бетон м3 19,50 

2 Натоварване и превоз на строителни отпадъци м3 28,5 

3 Рязане на асфалт м.л. 70 

4 Изкоп за отводнителни решетки м3 46 

5 Натоварване и превоз на земни почви м3 36 

6 Обратно засипване м3 10 
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7 ПВЦ тръби ф200 за канализация м.л. 28 

8 Сифони ф200 бр. 10 

9 Направа на отводтинелна решетка м.л. 20 

10 Доставка на фракция 0,1 за подложка м3 132 

11 Направа на армирана шлайфана бетонова настилка с 

дебелина 10 см, бетон Б25, арм. N8/20, вкл. 

полипропиленови фибри 

м2 2480 

12 Рязане и пълнене на деформационни фуги м.л. 1130 

13 Подравняване и травбоване на терен м2 242 

14 Пясък за подложка м3 15 

15 Доставка и монтаж на бетонови плочки - бехатон м2 242 

16 Доставка и монтаж на бетонови ивици  м.л. 112 

17 Къртене мозайка и мазилка по оградата м2 290 

18 Направа на кофраж за шапка на оградата м.л. 145 

19 Доставка на табло ТО бр. 1.00 

20 Защитно заземяване табло бр. 1.00 

21 Осветител състоящо се от рогатка  1.2м и осветително 

тяло LED  50W  схема 220V 50Hz, клас1 IP54 

бр. 

10 

22 Кабел СВТ 4х1,50мм2 м.л. 80 

23 Кабел СВТ 3х1,50мм2 м.л. 70 

24 Полагане на кабел СВТ 4х1,50мм2 м.л. 150 

25 Кабел СВТ 5х4мм2 м.л. 140 

26 Трасиране на кабелно трасе км 0.2 

27 Направа на изкоп  0,80/0,40м със зариване и трамбоване м.л. 130 

28 Изработка и монтаж на метална ограда профил затворен 

40х40х3; профил затворен 30х20х2; размер на паното 

H=1500 mm L=2500 mm 

бр. 

72 

29 Изработване на метални колове профил затворен 60х60х3 

височина H=2300 mm 

бр. 

60 

 

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 
1. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, който е: 

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

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

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

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

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

б) обявен в несъстоятелност; 

в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

г) 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, 
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свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните 

норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен 

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

е) 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. Когато участниците са юридически лица, изискванията на т. 1, б. „а” и б. „д” се 

прилагат, както следва: 

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон;  

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон;  

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 

при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  

- във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника. 

3.Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 

а) при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ 

такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е 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; 

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси.  

4. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

изискванията по т. 1 и 3 се прилагат и за подизпълнителите. 

5. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1 и  

3 с декларация по образец (Приложения № 4). 

6. Когато участникът или негов подизпълнител е чуждестранно юридическо лице или 

обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези 

чуждестранни лица трябва да отговарят на изискванията по т. 1 и 3 в Република България и в 

държавата, в която са установени. 

 

V. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация. 

2. Участниците представят оферта  за пълния обем на обществената поръчка. Оферти за 

част от обществената поръчка не се разглеждат.  

3. Всеки участник има право да представи само една оферта по процедурата. Варианти на 

предложения в офертата не се приемат.  
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4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 

се издава документ. 

5. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че 

да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на 

срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

6. Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка. 

 

VI.РАЗЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

1. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена 

само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации. 

2. Когато не е подадена нито една оферта възложителят може да възложи изпълнението на 

поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят 

е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата по чл. 101б, ал. 1, и от техническите 

спецификации и проекта на договор, приложени към документацията. 

3. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по ред, определен с 

вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия. В комисията се включва 

най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на 

поръчката.  

4. След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП 

5. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. След 

отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един 

представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 

предложения. 

6. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след 

което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача 

при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП.  

7. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за 

всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.  

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата с 

участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура по реда на глава VІІІ ”а” 

от ЗОП. 

2. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на 

класирания на първо място участник. 

3. При сключване на договор класираният на първо място участник представя: 

3. 1 документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 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.  

3.2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
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4. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на 

т.3  с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал 

право да сключи договора: 

4.1. откаже да сключи договор; 

4.2. не представи някой от документите по чл. 101 „е”, ал. 2 от ЗОП; 

4.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. 

5.Възложителят публикува в профила на купувача договора и допълнителните споразумения 

към него. 

 

VIII. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТА. 

1. За участие в процедурата участникът следва да представи оферта, изготвена при 

условията и изискванията на настоящата документацията за участие. Същата се представя в срока, 

посочен в публичната покана. 

2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от 

упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или 

чрез куриерска служба най-късно до 16:30 на 01.07.2015 г. в канцеларията на ОУ „Георги Кирков” 

гр. Казанлък.  

Върху плика с офертата участникът записва: 

 

Община Казанлък 

гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски” № 16 

за участие в публична покана с предмет:  

„Текущ ремонт  на спортна площадка и ограда”във връзка чл.151,т.4 и 5 от ЗУТ, в ОУ 

”Георги Кирков”, ул „Стоян Михайловски” №16- гр. Казанлък; 

________________________________________________ 

име на участника 

_________________________________________________ 

адрес за кореспонденция 

_________________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

 

 

3.Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно 

юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените документи по т. 

1.2 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а 

документите по т. 1.3, 1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.12; 1.13; 1.14;, които са на чужд език, се 

представят и в превод на български език. 

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

4. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено 

от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа 

представляващия участникът е записал: 

- текста „Вярно с оригинала”; 

- подпис и свеж печат. 

5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни 

за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят има право 
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да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на 

документацията за участие. 

6. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната 

покана и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените 

от тях оферти. 

 

ІХ. Съдържание на офертата и минимални изисквания към участниците. 
1.Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в 

документацията образци. Офертата задължително съдържа:  

1.1Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия 

участника (в оригинал). 

1.2Документи, удостоверяващи правоспособност. 

1.2.1.  Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от документ за 

регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен 

идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, 

участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от 

тях копие на документа за самоличност. 

 1.2.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, документът по т. 8.2.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или 

административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.   

1.2.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се 

представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в 

които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). 

1.3 Удостоверение за актуално състояние. 
Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или 

еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал 

или заверено от участника копие). 

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от 

съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; Документът се представя 

и в превод на български език; Чуждестранните лица могат да представят декларация, в случай, че в 

държавата, в която са установени, не се предвижда издаването на такъв документ. 

Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца преди 

датата на представянето му с офертата. 

1.4 Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които 

участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното 

законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие); 

Неперсонифицираните дружества следва да  представят копие на документ за регистрация 

съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и копие на договора 

за учредяването си. 

       1.5 Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност; 

1.6 Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато 

офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ 

участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.2 и/или 8.3 по-горе), а от изрично 

упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на 

лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в 

процедурата. Декларациите по точки 8.7, 8.8 и 8.9 не могат да бъдат подписвани от 

пълномощник. 
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1.7 Декларация по чл. 47, ал. 1, ал.2 и 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал) –представя се по 

приложения образец към настоящата документация (Приложение № 4). Декларацията се подписва 

задължително от лицата съгласно раздел І, т. 3 от настоящата документация. Декларация се 

представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от 

подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се 

представя и в превод на български език. За обстоятелствата по ал. 1, т.2 и т.3 от ЗОП, когато 

кандидатът или участникът е ЮЛ е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които 

самостоятелно да го представляват. 

1.8 Декларация (оригинал), че в предложената цена е спазено изискването за 

минимална цена на труда (Приложение № 5). 

1.9 Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на 

поръчката, ако се предвиждат такива. 
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената 

поръчка, и предвидените подизпълнители. 

Ако списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват 

посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва „Съгласно приложен списък”. 

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в 

изпълнението на поръчката, както и да удостовери тези обстоятелства със следните документи, 

които се прилагат към офертата на участника: 

- декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и 

управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация, че е съгласен да участва като 

подизпълнител  

- удостоверение за актуално състояние или документ за издаден „Единен идентификационен 

код” (ЕИК) - при условията на т. 8.2. или 8.3. по-горе; 

- декларация по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП – при условията на т. 8.7,  8.8 и  8.9 по-горе; 

- доказателства за техническите възможности и/или квалификация – при условията 

на т. 1.12 и 1.13 по-долу съобразно вида и дела на участието си.  

Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните  изисквания за 

технически възможности и/или квалификация, изискуеми за участника, но са длъжни да представят 

същите  документи, които представя и участника, а изискванията към тях се прилагат съобразно 

вида и дела на тяхното участие. 

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или 

консорциума) представят споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които 

гарантират, че  всички членове на обединението/консорбциума са отговорни, заедно и поотделно, 

по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са 

задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в 

обединението/консорбциума трябва да определят едно лице, което да представлява 

обединението/консорбциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на 

обединението след подаването на офертата. В случай, че възложителят е поставил изискване за 

създаване на юридическо лице, когато спечелилият участник е обединение/ консорбциум, 

споразумението трябва да съдържа клаузи за създаване на юридическо лице, ако бъде определен за 

изпълнител на обществената поръчка. 

В случай, че не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорбциум, или 

в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 

условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще 

бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 
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Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че 

отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 

действия, бездействия и работа.  

1.12. Технически изисквания към участниците 

Да представят: 

1.12.1. Участниците трябва да притежават застраховка за професионална отговорност – 

съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За чуждестранните участници се изисква наличие на еквивалентно 

право. Това обстоятелство се доказва с Копие от застраховката за професионална отговорност – 

съгласно чл. 171, ал. 1  от ЗУТ. За чуждестранните лица - документ, доказващ наличието на 

еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна 

застраховка. 

Участниците трябва да представят декларация, подписана от представляващия участника със 

задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. 

1.12.2. Декларация, съдържаща списък на основните договори, с предмет еднакъв или 

сходен с предмета на публичната покана, изпълнени през последните пет години. Попълва се 

справка - декларация по образец  (Приложение № 6). 

1.12.3. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на 

строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя.   За доказване на това обстоятелство се представя копие от 

удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя по чл. 23, ал. 

1 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, 

придружен с валиден талон.  За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно 

право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че 

чуждестранният участник притежава съответното право. Възложителят няма да сключи договор с 

изпълнител, който не представи регистрация в Централния професионален регистър на строителя. 

Забележка: В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са 

вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни 

работи, които ще извършват като подизпълнители. 

1.12.4. Участникът да е направил предварителен оглед на обекта за запознаване със 

специфичните условия за изпълнение на поръчката. 

– За доказване на това обстоятелство, участникът да представи декларация (свободен 

текст), че е посетил на място и е извършил оглед на обекта на настоящата обществена 

поръчка. 

1.12.5. Участниците трябва да представят декларация за съгласие за приемане на условията 

на поръчката (по образец Приложение № 7). 

  

1.12.6. Участниците трябва да представят списък на строителството изпълнено през 

последните пет години считано от датата на подаване на офертата, с предмет еднакъв или сходен с 

предмета на публичната покана. Към списъкът следва да бъдат представени удостоверения за 

добро изпълнение, в които се съдържат стойността , датата на която е приключело изпълнението, 

мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания.Удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт. 

В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо 

лице, изброените по-горе изисквания се прилагат  за обединението/консорциума като цяло. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 
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 Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при 

изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. 

Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението 

физически и/или юридически лица. 

Всички копия да бъдат заверени с подпис и печат от участника. 

1.13. Административни сведения за участника (Приложение № 9). 

1.14. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от 

участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 3).  

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 
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Приложение № 1 

УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………………… 

Адрес за кореспонденция .............................................……………................................... 
 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

за участие в  публична покана за възлагане на обществена поръчка 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
   

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за 

възлагане на обществена поръчка – публична покана с предмет: „Текущ ремонт  на спортна 

площадка и ограда”във връзка чл.151,т.4 и 5 от ЗУТ, в ОУ ”Георги Кирков”, ул „Стоян 

Михайловски” №16- гр. Казанлък; 

        Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с 

поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще 

сключим договор в законо установения срок. 

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 50 дни след датата, 

определена за краен срок за предаване на офертите за участие. 

При изпълнението на поръчката ще използваме услугите на следните подизпълнители: 

 

Наименование на 

подизпълнителя 

Обхват на дейностите, които ще 

извършва 

Размер на участието на 

подизпълнителя в общата цена 

на предложението (в %) 

   

   

 

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията; 

3. Всички изисквани документи – подписани и подпечатани; 

 

          

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и Фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

Дата: …............................. 
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Приложение № 3 

До  

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

гр. .................................... 

Р. България 

(име и адрес на Възложителя) 

 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 

към оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт  на 

спортна площадка и ограда”във връзка чл.151, т.4 и 5 от ЗУТ, в ОУ ”Георги 

Кирков”, ул „Стоян Михайловски” №16- гр. Казанлък; 
Дами и господа, 

1. Настоящата оферта е изготвена на база представени технически изисквания и при спазване 

на нормативните актове, уреждащи материята. 

             За извършване на строителните и монтажни работи за обект: „Текущ ремонт  на 

спортна площадка и ограда”във връзка чл.151, т.4 и 5 от ЗУТ, в ОУ ”Георги 

Кирков”, ул „Стоян Михайловски” №16- гр. Казанлък; 
 

                                                                    ние предлагаме : 

 

           Стойност ___________ (_____________ ) лева, с вкл. 20 % ДДС за ремонтните дейности / 

СМР/, въз основа и в съответствие с остойностената от участника количествено – стойностна 

сметка.  

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, 

съгласно сроковете и условията залегнали в договора. 

  

Подпис: 
Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

 

Подпис на упълномощеното лице 

 

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Приложение № 2 

До  

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

гр. ................................... 

Р. България 

(име и адрес на Възложителя) 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

За участие в процедура – публична покана, за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Текущ ремонт  на спортна площадка и ограда” 
Уважаеми Госпожи и Господа, 
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в процедурата 

за изпълнение на: „Текущ ремонт  на спортна площадка и ограда” 
Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 

документацията дейностите по предмета на обществената поръчка. 

 

 

1. Ние предлагаме срок за ремонтните дейности / СМР/ в размер на 

____________________ (__________ словом) календарни дни, но не повече от 20 календарни 

дни от датата на сключване на договора. 

2. Гаранционен срок за видовете настилки: 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

/ посочва се в календарни месеци за всички видове настилки / 

 

 

 

Подпис: 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

 

Подпис на упълномощеното лице 

 

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Приложение № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 47, ал. 1, т.т.1, 2, 3 и 4, чл. 47, ал. 2, т.т.1 и 2, чл. 47, ал. 5, т.т. 1 и 2 от ЗОП 

 
 

Долуподписаният /-ната/          в качеството 

ми на _______________________ (посочете длъжността)                 на  

          (посочете фирмата на участника) със седалище 

и адрес на управление                               - 

участник в процедура – публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ 

ремонт  на спортна площадка и ограда” 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Представляваният от мен участник        (посочете фирмата 

на участника) : 

- не е обявен в несъстоятелност; 

- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

2. Аз лично не съм осъждан(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; 

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. 

3. Представляваният от мен участник/аз лично, не е сключил/не съм сключил договор с лице по 

чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; 

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 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; 

5. Представляваният от мен участник  (посочете фирмата на участника): 

- не е в открито производство по несъстоятелност; 

- не 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 -  не 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; 

6. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към 

община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не 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 участникът е установен. 

7. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност 

съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава. 
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8. Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената от ОУ „Георги Кирков” гр. 

Казанлък процедура – публична покана за възлагане на обществена поръчка. 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

    г.                                                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                                     (подпис)                                                                                                                          

                                                                                                                       

 

 

Забележка: Декларацията се попълва от лицата в съответствие с т. 3 от 

документацията за участие. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, когато 

участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, 

които могат самостоятелно да го представляват. 
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                                                                                                                      Приложение № 5 

                     

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/          с лична 

карта №     , издаден на      от ___________________  в 

качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на     

      (посочете фирмата на участника) - участник в процедура – публична 

покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт  на спортна 

площадка и ограда” 
 

                                                                       ДЕКЛАРИРАМ: 

 

При определяне на предлаганата от мен цена съм спазил изискването за минимална цена 

на труда, определена съгласно § 1, т.12 от Допълнителната разпоредба на Закона за 

обществените поръчки.     

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 

 

    2015 г.                              Декларатор: ___________________  

(дата на подписване)                                                                           (подпис и печат) 
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                                                                                                                     Приложение № 6 

 

    

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

 

Долуподписаният ………………………………………………………………………………, в 

качеството си на …………………………………………… (управител или друг представител) на 

……………………………………………………………... (наименование на участника), и с оглед на 

участието на представляваното от мен дружество в процедура – публична покана за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:  „Текущ ремонт  на спортна площадка и ограда” 
  

 

Декларирам, че: 
за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2014 г. представляваното от мен дружество е сключило 

следните договори, с предмет еднакъв или сходен с предмета на публичната покана: 

 

Предмет на договора 

(кратко описание) 

Дата на 

сключване 

Дата на 

изпълнение 
Контрагент  

 

Стойност на 

договора 

1 2 3 4 5 

1. ............ 

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

3. ............ 
 

 

 

 

    

 

 

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в 

таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата 

колона на таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния договор.  

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

 

 

Дата: ............ 2015 г.                                                         Подпис и печат:   

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

 

 

 

 

 



   21 

 

 

 

Приложение № 7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният /-ната/            с 

лична карта №   , издаден на      от                 в качеството 

ми на _______________________ (посочете длъжността) на          

 (посочете фирмата на участника) - участник в процедура – публична покана за възлагане 

на  обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт  на спортна площадка и ограда” 
 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1.  Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка и ги приемаме без 

възражения; 

2.  Задължавам се да спазвам условията за участие в обявената процедура за възлагане на 

обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до 

изпълнението на поръчката; 

3.  Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за 

обществената поръчка; 

4.  Посетил съм обекта и предоставената от възложителя информация е достатъчна за 

подготовка и представяне на предложението ми. 

 

 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 

 

 

……………..2015 г.                              ДЕКЛАРАТОР: /…………………………/ 

Гр. 
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Проект!                                                    

 

                                                                                                                          

               Приложение № 8 

 

 

 

ОУ”ГЕОРГИ КИРКОВ” 

гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски” № 16,, тел. 0431 6 2156; 0878799245 

 

Д О Г О В О Р 
  

Днес, ………………..2015 год., в гр. Казанлък, между: 

ОУ”ГЕОРГИ КИРКОВ, с адрес: гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски” №16, ЕИК 00080 

24 17, представлявана от Директора инж. Любомира Абдишева, Възложител 

и 

…………………………………………………………………………………………………,  ЕИК 

……………………………………………, със седалище и адрес на управление: 

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

………………….............................................…………… -  …………………………….…, ЕГН 

………………………… - Изпълнител, на основание чл. 101е от ЗОП, се подписа настоящия 

договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА –  

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши:  

„Текущ ремонт  на спортна площадка и ограда” 
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
1. Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на подписването му от двете страни. 

2. Срокът за изпълнение на ремонтните дейности / СМР/ е в размер на 

...........................(.........................) календарни дни, но не повече от 20 / двадесет/ календарни дни, 

считано от датата на подписване на договора. 

 

 

ІII. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
1. Общата стойност на настоящия договор е в размер на .................... лв. (..................лева) 

за ремонтните дейности / СМР/, с включени 20 % ДДС, въз основа и в съответствие с 

остойностената  от участника количествено – стойностна сметка. 

 

2. Разплащането ще се извършва след подписване на акт Образец 19 по следния начин: 

 - една четвърт част три месеца след подписване на акт Образец 19 

 - една четвърт част шест месеца след подписване на акт Образец 19 

 - една четвърт част девет месеца след подписване на акт Образец 19 

 - една четвърт част дванадесет месеца след подписване на акт Образец 19 

 

3. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по посочена от 

Изпълнителя банкова сметка както следва: 
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- IBAN - .............................................................; 

- BIC -  .......................................................... при  „…...............................…..…..” АД. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  
1. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да 

извършва проверка относно качеството на изпълнението, без това да пречи на оперативната 

самостоятелност на Изпълнителя. 

2. Възложителят е длъжен при поискване от страна на Изпълнителя да предоставя 

допълнителни изходни данни, необходимостта от които е възникнала в процеса на 

изпълнение на възложената работа. 

3.  Възложителят е длъжен да определи свой представител за приемане на обекта. 

4. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му строителни и 

монтажни работи в съответствие с Българския държавен стандарт и ПИПСМР и да спазва 

всички действащи законови изисквания, включително относно опазването на околната среда, 

както и техническото задание за ремонтните дейности / СМР/.  

5. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява: 

5.1. Изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) в 

сила от 01.01.2005 г. и на Наредба № 2/2004 г. на МРРБ и МТСП за Минимални изисквания за 

безопасни условия на труд при извършване на строителните и ремонтни работи при 

извършване на строително ремонтните работи и да спазва Плана за безопасност и здраве. 

6. Изпълнителят е длъжен да извърши качествено възложените му строителни и 

монтажни работи в сроковете, посочени в настоящия договор, да спазва всички действащи 

законови изисквания. 

7. Крайната сума за изграждане на обекта, посочена от Изпълнителя, не подлежи на 

завишаване по време на строителството. 

8. Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените му строителни и монтажни 

работи да влага качествени материали.  

9. Изпълнителят е длъжен при извършване на ремонтните дейности / СМР/ да опазва 

подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да 

ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението ремонтните дейности / 

СМР/ по настоящия договор. 

11. Изпълнителят е длъжен при констатиране на недостатъци, проявили се в  рамките на 

гаранционните срокове, да отстрани същите за своя сметка в срок от 10 (десет) календарни 

дни, считано от датата на тяхното установяване от страните по настоящия договор. 

12. Страните по настоящия договор се задължават да съставят и подпишат протокол за 

действително извършените строителни и монтажни работи, по предмета на настоящия 

договор, като цените на отделните видове работи са съобразени с офертната цена на 

Изпълнителя. 

 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ. 
1. Гаранционните срокове за извършеното строителство са съгласно изискванията на чл. 

160, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2/31.07.2003 г. на МРРБ. 

2. Срока за отстраняване на евентуални повреди по време на гаранционния период е 10 

(десет) работни дни, считано от датата на констатиране на повредата от някоя от страните по 

настоящия договор. 

3. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се 

коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат 
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не по – малки от предвидените в Закона за устройство на територията, определени от датата 

на приемане на обекта са протокол. 

4. Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на Изпълнителя. 

 

VІ. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ / СМР/ 
1. Контролът по изпълнението на предмета на настоящия договор, включително 

извършването на рекламации за некачествено извършените работи, се осъществява от 

Възложителя, чрез негови представители. Изготвят се необходимите актове и протоколи 

съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

за действително извършените ремонтните дейности / СМР/. Разходните норми да са по УСН и 

ТНС. 

2. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на 

изпълнение на строителството на видовите ремонтните дейности / СМР/. 

3. Строителните и монтажни работи, извършени по обекта, предмет на настоящия 

договор се приемат с двустранно подписани протоколи изпълнител и контрол, необходимите 

актове, съставени от представители на Възложителя и Изпълнителя. В случай, че от страна на 

ОУ ”Георги Кирков” бъдат констатирани недостатъци, обекта се счита за незавършен и 

извършените строителни и монтажни работи до момента не се заплащат, до отстраняване на 

констатираните недостатъци, от и за сметка на Изпълнителя, в определения от Възложителя 

срок.  

4. Гаранционните срокове се определят съгласно изискването за минимални 

гаранционни срокове, съгласно чл.160, ал. 4 и  ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 

2/31.07.2003 год. на МРРБ. 

 

 

VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  
1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят 

заплаща неустойка на Възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от цената на договора. 

2. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят 

заплаща неустойка на Възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на 

неизпълнената част от договора. При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор 

задължения, Изпълнителят  заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет 

процента) от стойността на некачествено извършените работи.  

3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения Изпълнителят 

дължи неустойка на Възложителя, в размер от  0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на 

договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % (тридесет процента) от цената на 

договора. 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
1. Настоящият договор се прекратява: 

 1.1. с изтичане на срока му; 

 1.2. с извършване и предаване на договорената работа; 

 1.3. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

1.4. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор. 

2. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже 

от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на 

Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с 

двустранно подписан приемо – предавателен протокол.  
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3. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  

 

ІХ.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство в Република България. 

2. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнение на 

настоящия договор, същите се разрешават съобразно правилата на ГПК, ЗЗД и относимото 

българско законодателство. 

3.  Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от проведената 

процедура. 

4. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация 

за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Това правило не 

се прилага по отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи 

на Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП и ППЗОП. 

5.  Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва: 

4.1. За Възложителя: ОУ ”ГЕОРГИ КИРКОВ” – гр. Казанлък, ул. „Стоян Михайловски” № 

16;  

4.2. За  Изпълнителя: …………………………………………………………………...... 

5. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в 

писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата 

в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко изпратено съобщение се 

смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен 

адрес. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ОУ ”Георги Кирков”     

Казанлък       

     

                                                                       

Директор:                                  

Инж. Любомира Абдишева                        
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          Приложение № 9 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 
 

 

1. Адрес……………………………………………………………………………………………….. 

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

(код., град., община, квартал, улица, бл., ап.) 

 

Телефон №: ………………………………… факс № …………………………………….…………......... 

e-mail :………………………………………………, Интернет адрес ....................................................... 

 

2. Лице за контакти………………………………………..……….………………………….……….......... 

Длъжност:…………………………………………….......……………….…………………………............. 

Лична карта №….................................... издадена на ............................. от ……..………….………........ 

телефон / факс: …………………………………………………………….…………………………............ 

 

3. Обслужваща банка………………………………банков код..........................................………….......... 

№ на сметка................................................................................................................................................. 

Титуляр на сметката ……………………………………………………………….…………………............ 

 

 

 

 

 

 

Подпис:  

(Име, длъжност - управляващ) 

(печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


