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ЧАСТ ВТОРА 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

 

Раздел I 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Чл. 1. Предмет на откритата процедура е избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: “Доставка на система за подводно видеонаблюдение за целите на проект 

„Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за 

мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”. 

Чл. 2. (1) При изпълнение на поръчката следва да се извърши: доставка на система за 

подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на състоянието на морската 

околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС 

(ISMEIMP) за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна, съгласно Техническа спецификация– 

Приложение № 1, представляваща неразделна част от настоящата документация.  

Чл. 3. Съвкупно количество или обем:  

(1) Доставка на 1 /една/ интегрирана, компактна, дистанционно управляема система за 

подводно видеонаблюдение в реално време. 

Системата за подводно видео наблюдение служи за наблюдение в реално време и запис 

на видеоизображение с висока резолюция на характера на дъното и на подводни обекти 

разположени върху него и/или над него, включително тип на дъното, покритие на дъното от 

растителни и/или животински организми и съпътстващата ги флора и фауна, обекти с 

антропогенен произход и др. 

Наблюдението в реално време и записа на видеоизображение с висока резолюция се 

изисква във връзка с необходимостта от обследване и картиране на дънни бентосни съобщества. 
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Доставката е част от реализацията на проект „Проучвания на състоянието на морската 

околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС 

(ISMEIMP)“ по покана BG02.02 ”Подобрен мониторинг на морските води” на програма BG02 

"Интегрирано управление на морските и вътрешните води", съфинасирани от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Партньорско 

споразумение от 21.03.2015 г. между Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и 

Институт по океанология – БАН, Варна (Приложение №8 към Договор № Д-34-13/02.04.2015 

г.). 

(2)Въвеждане в експлоатация: изпълнителя съвместно с представители на ИО-БАН 

осъществяват първоначално пускане на видеосистемата на вода, с цел проследяване на 

функционирането й в условия близки до реалните. Институтът по океанология осигурява 

технически лица за първоначално пускане на вода, на които след това ще се повери 

експлоатацията на оборудването след въвеждането му в действие в рамките на гаранционния 

срок. Изпълнителя се задължава да инструктира персонала на Института по океанология - БАН 

за рисковете, свързани с обичайната употреба, ползване и поддръжка на апаратурата и за 

критични условия за безопасна експлоатация на системата. Инструкциите за работа и настройка 

на оборудването се представят на задължително на български език. 

Изпълнителя се задължава да осигури експертна помощ при експлоатацията и 

поддръжката на оборудването на български/английски език по телефон и електронна поща – 

минимум 2 години след закупуване на оборудването. 

(3) Гаранционни условия:  

1. Дистанционно-управляемата система за видеонаблюдение трябва да има минимален 

срок на търговска гаранция 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на 

двустранния приемо-предавателен протокол.  

2. Изпълнителят трябва да гарантира доставките срещу всеки производствен и/или 

транспортен дефект. 



 
 

   
ISMEIMP – Д-34-13/02. 04. 2015 г. 

Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени  съгласно РДМС 
Investigations on the State of the Marine Environment and Improving Monitoring Programs developed under MSFD                 

                
6 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

3. Гаранцията покрива поправката или смяната на дефектни части, които не са следствие 

от: неправилна експлоатация, небрежност, неумело боравене, от неспазването на 

предписанията, описани в ръководството за експлоатация и поддръжка по отношение на част 

или цялото оборудване или от неспазване на условията за съхранение на системата от страна на 

Института по океанология, БАН, както и следствие от форсмажорни обстоятелства. 

(4) Рекламации:  

1. Рекламациите в гаранционния срок се предявяват на Изпълнителя.        

2. Гаранционните неизправности се отстраняват от Изпълнителя в срок до 5 (пет) 

работни дни. 

3. При отсъствие на необходимите резервни части в склада на Изпълнителя, горният 

срок се увеличава със срока на доставка на резервните части или софтуер. 

4.  В случаите, когато технологията на отстраняване на проблема изисква произнасяне 

или намеса на производителя, срокът е 30 (тридесет) работни дни от датата на уведомяване на 

доставчика.  

Чл. 4. (1) Общата стойност на поръчката е в размер до 68 455,00 лв. без включен ДДС;  

(2) Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява по проект: 

„Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за 

мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“ по покана BG02.02 ”Подобрен 

мониторинг на морските води” на програма BG02 "Интегрирано управление на морските и 

вътрешните води", съфинасирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Партньорско споразумение от 21.03.2015 г. между 

Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна и Институт по океанология – БАН, Варна 

(Приложение №8 към Договор № Д-34-13/02.04.2015 г.). 

Чл. 5. Място на изпълнение на поръчката - на територията на Община Варна. 

Чл. 6. Срокът на договора - до 30.10.2015 г. 
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Чл. 7. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 65 календарни дни от 
датата на сключване на договора, но не по-късно от 30.10.2015г. 

Чл. 8. Отчитане/приемане и заплащане: 

(1) Отчитането/приемането на дейностите, предмет на поръчката ще става въз основа на 

Приемо-предавателен протокол. 

Въвеждане в експлоатация: изпълнителя съвместно с представители на ИО-БАН 

осъществяват първоначално пускане на видеосистемата на вода с цел проследяване на 

функционирането й в условия близки до реалните. Институтът по океанология - БАН осигурява 

технически лица за първоначално пускане на вода, на които след това ще се повери 

експлоатацията на оборудването след въвеждането му в действие в рамките на гаранционния 

срок. Изпълнителя се задължава да инструктира персонала на Института по океанология - БАН 

за рисковете, свързани с обичайната употреба, ползване и поддръжка на апаратурата и за 

критични условия за безопасна експлоатация на системата. Инструкциите за работа и настройка 

на оборудването се представят на задължително на български език. 

Дистанционно управляема система за видеонаблюдение се предава на Институт по 

океанология - БАН с приемо-предавателен протокол на хартиен носител в два еднообразни 

екземпляра в срока на договора за доставка след успешно въвеждане в експлоатация и 

обучение. В протокола се описва съдържанието на доставката. Оборудването се приема с 

надлежно придружаващи документи за произход на стоките, пълни описания и указания за 

тяхната експлоатация и поддържане на български език. 

(2) Заплащане: 

- Възложителят заплаща по банков път авансово 30% от стойността на договора, платими 

до 10 работни дни след подписване на договора и представяне на фактура за авансовото 

плащане. 

- окончателно заплащане след подписване на приемо-предавателен протокол. 
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Чл. 9. Контролът за надлежно изпълнение на поръчката ще се осъществява от Директора 

на ИО-БАН, гр. Варна. 

 

Раздел II 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

И ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Чл. 10.(1) Документацията за участие е публикувана и достъпна в деня на публикуване 

на обявлението в Регистъра на АОП, на интернет страницата на ИО-БАН, гр. Варна – www.io-

bas.bg., в папка обозначена с уникалния номер на съответната обществена поръчка и посочена в 

решението и обявлението хипервръзка http://www.io-bas.bg/porachki_2015/OP_09_2015.html към 

самостоятелния раздел в Профила на купувача. 

(2) Закупуването на документация за участие не е задължително условие за участие 

в настоящата процедура. 

(3) Всички решения по чл. 27а от ЗОП, както и променената документация, в случаите по 

чл. 27а, ал. 1 от ЗОП, съобщения, включително отговори по поискани от участниците 

разяснения, ще бъдат публикувани в профила на купувача на посочените в ал. 1 интернет 

адреси.  

Чл. 11.(1) За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, за което 

ЗОП позволява да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП, последните ще могат да получат 

информация в профила на купувача на посочените в чл. 10, ал. 1 интернет адреси.  

(2) В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП датата, часът и мястото за отваряне и 

оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени в профила на купувача на посочените в чл. 

10, ал. 1 интернет адреси, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите 

оферти. 

javascript:openURL('www.io-bas.bg')
javascript:openURL('www.io-bas.bg')
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Чл. 12.(1) Всяка оферта задължително съдържа три отделни запечатани, непрозрачни 

плика:  

ПЛИК № 1, с надпис: „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”   .  

ПЛИК № 2, с надпис: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.  

ПЛИК № 3, с надпис: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”.  

  (2) Трите плика следва да са поставени в един общ непрозрачен плик, върху който се 

отбелязва името и адресът на Възложителя, наименование на участника, адрес за 

кореспонденция, пощенски код, телефон, факс и електронен адрес на вносителя на офертата, 

както и предмета на обществената поръчка: “Доставка на система за подводно 

видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на състоянието на морската околна 

среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС 

(ISMEIMP)”. 

Чл. 13.(1) Всеки участник в процедурата има право да представи само един комплект 

офертни документи. 

 (2) Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ИО-

БАН, гр. Варна, на адрес: гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул.„Първи май” № 40.  

 (3) Крайният срок за внасяне на офертните документи е до 16:30 часа на 30.06.2015г.  

(4) Първото заседание на комисията за провеждане на открита процедура е на  

01.07.2015г. от 10:00 часа в сградата на ИО-БАН, гр. Варна, на адрес: гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, ул.„Първи май” № 40. На публичните заседания на комисията могат да 

присъстват управителя на фирмата - участник или упълномощено от него лице, представило 

пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и 

други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено 

отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето 

на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в 
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процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За 

упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За 

представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, 

удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие • За 

други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено 

отварянето. 

(5) На основание чл. 34, ал. 6 от ЗОП, срокът за приключване на работата на Комисията, 

определен от Възложителя е до 3 месеца от датата на първото заседание на Комисията. 

(6) Сроковете за провеждане на процедурата са определени на основание чл. 64,  ал. 3 от 

ЗОП. 

Чл. 14. (1) Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са 

в незапечатан или скъсан плик. 

(2) Допълнение или изменения на подадените офертни документи, както и тяхното 

оттегляне, се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите.    

 

Раздел III 

КОМУНИКАЦИЯ 

Чл. 15. Комуникацията между Възложителя и участниците, по отношение на настоящата 

процедура се провежда на български език. 

Чл. 16. (1) Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в 

писмен вид. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен 

път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 

комбинация от тези средства. 

javascript:top.navigateDocument('ЗЕДЕП_2001');
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(2) Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по 

един от следните начини:  

1. лично; 

2. по пощата, с обратна разписка на посочения от участника в административните сведения 

адрес; 

3. по факс, на посочения от участника в административните сведения номер; 

4. по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; 

5. чрез комбинация от посочените по-горе начини.  

(3) За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва: 

1. лично;  

2. на посочения от участника адрес за кореспонденция; 

3. на посочения от участника номер на факс; 

4. на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. 

(4) При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс 

апарата по начин, който позволява на възложителя да получи: 

1. номера, от който постъпва информацията; 

2. дата и час на изпращане.  

(5)  Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по ал. 4, не се приема за 

редовна. 

(6) Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с 

документацията за провеждане на процедурата. 

(7)  Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат за 

редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено 

автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 
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Раздел IV 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

 

Чл. 17. Общи изисквания към участниците: 

(1) Участниците в настоящата процедура се ползват с равни права. 

(2) Право на участие в откритата процедурата имат всички български или чуждестранни 

физически или юридически лица, както и техните обединения. 

(3) В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, Възложителят не поставя изискване за създаване на 

юридическо лице. Договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.  

Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/ или юридически лица, те 

представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. 

(4) Всеки участник в процедурата може да подава само една оферта, като варианти на 

офертата не се приемат.  

(5) Офертите се представят на български език. Ако участникът представя документи на 

чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език, а в изрично посочените 

в ЗОП случаи, преводът следва да е официален. 

(6) Подаването на оферти за участие означава, че участникът приема изцяло всички 

спeцифични и общи правила, определени в настоящите Условия. Всяка клауза за обратното ще 

доведе до отхвърляне на кандидатурата на участника. 

(7) Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от ЗОП, лице което участва в обединение или е 

дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. 
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(8) Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 6 от ЗОП, в процедура за възлагане на 

обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. 

(9) Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 7 от ЗОП свързани предприятия или свързани 

лица не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. 

(10) Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП външни експерти, разработвали 

техническата спецификация и методиката за оценка за настоящата процедура не могат да 

участват  в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение 

с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, 

или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са 

променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред 

останалите участници в процедурата. 

(11) Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник:  

1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури по обществени поръчки. 

http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5974085
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5974106
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p6484841
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5973678
http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5974303
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3.който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по 

чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или 

по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 

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

националните закони и подзаконови актове. 

5. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил  извънсъдебно 

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

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 участникът е преустановил дейността си). 

6. който е обявен в несъстоятелност. 

7. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на 

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

има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството  

на държавата, в която участникът е установен. 

8. който е 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. 

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

установяване на конфликт на интереси. 

В хода на процедурата, липсата на посочените по-горе обстоятелства се удостоверява с 

декларация по образец от документацията.  
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Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, всички посочени по-горе 

обстоятелства се отнасят и за тях и подлежат на деклариране, с изключение на обстоятелствата 

по т. 2, т. 3 и т. 5.  

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всички 

посочени по-горе обстоятелства се отнасят до всеки от участниците в обединението и подлежат 

на деклариране.  

(12) Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, 

за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по ал. 11. 

(13) Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгласно чл. 69, ал. 1 от 

ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (с изключение на т.2, т.2а, и т.6) 

от ЗОП. 

(14) В случай че участникът участва като обединение, изброените в чл.18 изисквания ще 

се прилагат за обединението като цяло. 

(15) В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение, което 

следва да бъде с нотариална заверка на подписите. Документът трябва да бъде представен от 

участника в оригинал или нотариално заверено копие. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

-     определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности 

между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния 

вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е 

достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел 

осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата 

документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП; 
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-     гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора; 

-     посочват задължително физическото лице, упълномощено да представлява обединението 

пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на 

обединението; 

-     представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от 

името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; 

-     гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия 

период на изпълнение на договора; 

-     срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.  

В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  участниците 

в него трябва да определят в споразумението за създаването си, физическото лице, което е 

упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя. 

  

 Чл.18. Минимални изисквания относно техническите възможности на участниците: 

1. Участниците следва да са извършили минимум една доставка, еднаква или сходна с 

предмета на поръчката, изпълнена през последните три години, считано  от датата на подаване 

на офертата на участника.  

*За сходни с предмета се приемат доставки на системи за фото- и видеозаснемане под 

вода. 

 

Раздел V 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 

Чл. 19.(1) Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена 
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поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с нормите на ЗОП и 

изискванията на Възложителя, определени в обявлението за обществената поръчка и 

настоящата документация за участие. 

(2) Офертата трябва да бъде представена на български език. 

(3) Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида 

определен в настоящата документация за участие. 

(4) Всички документи, които не са оригинали и за които няма специални изисквания за 

формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с 

оригинала" и подпис на законния представител на участника или на упълномощеното/те лице/а 

съгласно пълномощно. 

(5) Офертата трябва да бъде подписана от представляващия участника или от лицето, 

определено в договора/споразумението за обединение за представляващо обединението или от 

надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно. 

(6) Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията за подаване на офертата, 

посочени в обявлението за общественатата поръчка и документацията за участие в процедурата. 

Чл. 20. (1) При изготвянето на „Техническото предложение за изпълнение на 

поръчката” и „Предлаганата цена“, участниците следва да се съобразяват с образците,  

предоставени от Възложителя в настоящата документация за участие, като не се допуска 

образците да бъдат изменяни, както и да бъдат посочвани нулеви стойности или с числа след 

втория десетичен знак. При наличие на стойности с числа след втория десетичен знак същите 

ще бъдат закръглени до втори десетичен знак. 

(2) Когато „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” и 

„Предлаганата цена“, не отговарят на изискванията на Възложителя, не са представени по 

съответните образци, възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на 

офертата с изискванията от документацията за участие.  

(3) Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски на 

предложените от него цени. 
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(4) Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика „Предлагана 

цена”. Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено в него, 

участникът се отстранява от участие.  

(5) Предлаганата система следва да отговаря на техническата спецификация 

предоставена от Възложителя, в противен случай офертата на участника се отстранява от 

участие. В техническото си предложение за изпълнение на поръчката участниците следва да 

приложат технически спецификации, Сертификат на производителя за въведена система за 

управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) и Декларация (по образец), че 

предлаганата система отговаря на изискванията на Директива 2004/108/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета за от 15 декември 2004 година относно сближаването на 

законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна 

на Директива 89/336/ЕИО. 

Чл. 21.(1) Всички документи в документите за подбор следва да имат срок на валидност 

не по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 90 календарни дни, считано от 

последната обявена дата за подаване на оферти. 

(2) При условие, че участникът представя документи в плика, с документите за подбор, 

включително и тези предоставени на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, на които срокът им на 

валидност изтича през срока определен за работа на комисията, а именно 90 календарни дни, 

считано от последната обявена дата за подаване на оферти, същите следва да бъдат придружени 

от декларация от участника, че при изтичане срока на валидност на съответния документ ще 

бъде представен актуален такъв. 

Чл. 22. Комплектът офертни документи следва да съдържа: 

А. Плик № 1: „Документи за подбор“, съдържащ: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника. 
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2. Оферта - представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и 

подписан образец, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от 

попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя и 

оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, 

подписан от лицата в обединението и задължително да посочва представляващия обединението. 

Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще 

изпълнява всеки член на обединението, както и дела им.  

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо 

офертата, не е изрично вписано в споразумението за създаване на обединение се представя 

пълномощнo/ пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават 

лицето,   да подаде офертата, да попълни и подпише документите . 

Когато участникът е обединение,се представя декларация от членовете на 

обединението.(по образец). 

3. Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие от платежен документ или 

оригинал на банкова гаранция за участие. 

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника по 

чл. 51 от ЗОП: 

4.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочени стойности, дати и получатели, придружен с доказателство за извършената доставка, 
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под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен 

орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката 

Минимално изискване: Участниците следва да са извършили минимум една доставка, 

еднаква или сходна с предмета на поръчката, изпълнена през последните три години, считано  

от датата на подаване на офертата на участника.  

*За сходни с предмета се приемат доставки на системи за фото- и видеозаснемане под 

вода. 

5. Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП - попълнен и подписан образец. 

6. Декларация, относно обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - попълнен и подписан 

образец. 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец 

/при приложимост/. 

8. Декларация от подизпълнители за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 

(без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец /при 

приложимост/.  

9. Декларация по чл. 55, ал.7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец.  

10. Декларация за приемане условията на проекто-договора – попълнен и подписан 

образец. 

Б. ПЛИК № 2, с надпис: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 

с посочено наименование на участника. Този плик следва да съдържа попълнен образец на 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Участниците имат право да 

представят в Плик № 2 декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.  

В. ПЛИК № 3, с надпис: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” с посочено наименование на 

участника. Този плик следва да съдържа попълнен образец на Предлаганата цена. 
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Забележка: Всички документи в офертата, съдържащи цени се поставят в плика 

„Предлагана цена”. Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено 

в него, участникът се отстранява от участие.  

Чл. 23.(1) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл. 22, т. А2 

от настоящата документация се представя в официален превод, а всички останали документите 

по чл. 22 от настоящата  документацията, които са на чужд език, се представят и в превод. 

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 

Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални 

преводи.  

(2) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по чл. 22, т. А2, се представят от всяко юридическо или физическо лице, включено 

в обединението, съобразно указанията посочени в т. А2. Документите по чл. 22, т. А4 се 

представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с 

критериите за подбор.   

(3) В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, 

върху представяните в офертата документи може да бъде положен печат на един от 

участниците в обединението. 

(4) 1.Представените с настоящата документация образци се попълват, като не се допуска 

в образците да бъде добавен текст повече от изискващия се. Не се допуска и частично 

попълване на образците. 

2.Когато офертата се подава от упълномощено лице, към документите за подбор 

участниците следва да представят копие на  пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в процедурата. 
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 (5) Срок за валидност на офертите - офертите трябва да бъдат валидни най-малко 90 дни 

от крайния срок за получаване на офертите. При необходимост възложителят може да изиска 

писмено от участниците да удължат срока на валидност на офертите си, в съответствие с чл. 58, 

ал. 3 от ЗОП. 

 

Раздел VI 

ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 24.(1) Гаранциите за участие и изпълнение на настоящата обществена поръчка се 

представят в една от следните форми: 

1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя или 

2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. 

(2) Участниците/изпълнителят избират сами формата на гаранцията за участие, 

съответно за изпълнение. 

(3) Гаранцията за участие, определена при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 2 от 

ЗОП и представена като парична сума или банкова гаранция е в размер на 680 лв. 

(4) Внасянето на гаранцията за участие под формата на депозит на парична сума се 

извършва с платежно нареждане по IBAN: BG07TTBB94003115068736, SWIT BIC: 

TTBBBBG22 на ИО-БАН, гр. Варна. 

(5) При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция 

изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция 

следва изрично да е посочено, че тя е: безусловна и неотменима; в полза на ИО-БАН, гр. Варна; 

да съдържа всички права на Възложителя по чл.61, ал. 2 от ЗОП и изрично разписани в чл.23, 

ал. 2 от документацията за участие; и със срок на валидност 90 дни от датата посочена за краен 

срок за получаване на офертите  за настоящата обществена поръчка. 
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 (6) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от цената на 

договора без ДДС. Същата може да се внесе по банков път или да се представи под формата на 

банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, 

определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или 

платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при 

неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова 

гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: безусловна и неотменима, с 

възможност да се усвои изцяло или на части; в полза на ИО-БАН, гр. Варна; със срок на 

валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение. Същата следва да съдържа задължение 

на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на 

Възложителя. 

При  представяне на  гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично 

се посочва договора, за който се представя гаранцията. 

(7) Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с 

платежно нареждане по IBAN: BG07TTBB94003115068736, SWIT BIC: TTBBBBG22 на ИО-

БАН, гр. Варна. 

(8) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 

Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да 

предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на 

гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

Чл. 25.(1) Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на 

спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението 

за определяне на изпълнител. 

(2) Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната 

форма, когато участник: 

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 
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2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. 

Чл. 26. Възложителят освобождава гаранцията за участие по реда на чл. 62 от ЗОП. 

Чл. 27. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

 

Раздел VII 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, КЛАСИРАНЕ 

 

Чл. 28. Критерият за оценка на офертите е „Икономически най - изгодна оферта”. 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши съгласно чл. 68 от 

ЗОП и по методика, разработена от Възложителя. 

 

 

Показател - П 

(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен брой 

точки 

Символно 

Обозначение 

(точките по 

 1 2 3 4 
1. Технически показатели на 

предлаганата система– П1 
70 % (0.70) 100 Ктп 

2.Гаранционен срок– П2 10 % (0.10) 100 Кср 

3. Предложена  цена  – П3 20 % (0.20) 100 Кц 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са 

посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка 
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(до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички 

показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи 

дадена оферта в конкретен показател. 

 

Чл. 29. Оценяването на техническите предложения за изпълнение на поръчката по 

Показател 1 и 2 , ще се извърши по методиката: 

Показател 1 - “Технически показатели на предлаганата система – П1”, с максимален брой 

точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,70.   

 

№ 
Критерии (Кр.) за оценка на показател 

„технически показатели” Ктп 
Параметри Точки 

1

. 

Работна дълбочина на системата  

(включва подводната апаратура и 

комуникационния и захранващ 

кабел(и))*: 

от 100 м до 150 м 5 

от 151м до 200 м 10 

от 201м до 250 15 

над 250 м 20 

2

. 

Възможност за отдалечаване от пулта за 

управление: 

 

от  900 м до 1000 м 10 

от 1001 м до 1100 м 15 

над 1100 м. 20 

3

.  

Осветление: От 1500 до 2000 лумена 5 

От 2001 до 2500 лумена 10 

От 2501 до 3000 лумена 15 

Над 3000 лумена 20 

4

. 

Оптично увеличение: От 10 х до 20 х 10 

От 21х до 30  х 15 

Над 30 х 20 

5

. 

Лазерни указатели: 2 бр. 10 

Над 2 бр. 20 
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№ 
Критерии (Кр.) за оценка на показател 

„технически показатели” Ктп 
Параметри Точки 

Максимална стойност на показател „Технически показатели” – Ктп: 100 

 

Когато офертата на участника не покрива базовия критерий за който се присъждат 

минимален брой точки, оферта се отстранява от участие. 

 

П1  = Ктп х 0,70 

 

Показател 2 - “Гаранционен срок – П2”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,10. Предложеният срок следва да е в месеци. 

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен 

срок – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

дългия предложен срок по следната формула: 

 

Кср  n 

Кср   = 100   х --------------------------- 

Кср макс(мес) 

където: 

 

  “100” - максимални точки по показателя; 

  “ Кср макс(мес)” - най-дългия предложен гаранционен срок; 

  “Кср n” – срок за подготовка на n-я участник. 

 

П2  = Кср  х 0,10 

 

 Оценяването на техническите предложения ще е извърши по формулата: 
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Ктех= П1+ П2 

Чл. 30. Оценяването на ценовите оферти, ще се извърши както следва: 

Показател 3 – „Предложена цена - твърдо договорена цена за доставка на система за 

подводно видео наблюдение – П3“, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,20. 

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

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

предложена цена по следната формула: 

Кц мин(лв) 

Кц   = 100   х --------------------------- 

Кц  n 

където: 

 

  “100” - максимални точки по показателя; 

  “Кц мин (лв)” - най-ниската предложена цена по показател“ „Предложена 

цена - твърдо договорена цена за доставка на система за подводно видео 

наблюдение – П3“ 

  “Кц n” – цената на n-я участник. 

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П3  = Кц  х 0,20 

Оценяването на ценовите предложения ще е извърши по формулата: 

 

Кцена = П3 
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Чл. 31. Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките 

на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

КО = Ктех+ Кцена 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

Чл. 32. При прилагането на разработената методика за оценка, получените точки по 

различните показатели и при проверка за наличието на обстоятелства по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, 

съответните стойности ще бъдат закръгляни до втория знак след десетичната запетая. 

 

Раздел VIII 

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

Чл. 33. Условия и ред за еднократна промяна в обявлението и/или документацията за 

обществената поръчка: 

(1) По собствена инициатива или по сигнал за нередност, Възложителят може 

еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, 

свързани с осигуряване на законосъобразността на процедурата, отстраняването на пропуски 

или на явна фактическа грешка. 

(2) Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или 

документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 

процедурата. 

(3)  Промените в обявлението и/или документацията се извършват чрез решение за 

промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от 

публикуване на обявлението за откриване на процедурата, 

(4) С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите по 

обявения предмет на поръчката. 
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(5) В решението за промяна възложителят определя и нов срок за получаване на оферти 

или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. 

(6) Възложителят може да не определя нов срок за получаване на оферти или заявления 

за участие, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или 

изпълнението на поръчката. 

(7) След изтичането на 14 дневния срок по чл. 27а, ал. З от ЗОП възложителят може да 

публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата. 

(8) Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата: 

8.1. когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне 

на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни 

документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение; 

8.2. в случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП, когато от предоставяне на разяснението от 

възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни. 

(9) Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато: 

9.1. в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една 

оферта; 

9.2.  това се налага в резултат от производство по обжалване. 

(10) С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се 

смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. 

Чл. 34. Разяснения по документацията за участие в процедурата: 

(1) Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 
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(2) Срок за искане на разяснения по документацията за участие – до 17:00 часа на 

23.06.2015г. 

(3) Разясненията по т. 1 се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането.  

(4) Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са посочили електронен 

адрес за кореспонденция в деня на публикуването им в профила на купувача, без да отбелязва в 

отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която 

предстои да се предоставя на други участници. 

(5) Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за 

получаване на оферти. 

(6) Разясненията ще бъдат публикувани и в Профила на купувача, на адресите посочени 

в чл. 9, ал. 1 от настоящата документация.  

Чл. 35. Разглеждане, оценка и класиране на офертите: 

(1) Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 

(2) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват 

писмено. 

(3) Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 

масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 

която се извършва отварянето. 

(4) Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието 

на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват 

плик № 3 “Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите 

участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 
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(5) В присъствието на лицата по т. 3, Комисията назначена от Възложителя за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите, отваря плик № 2 ”Предложение за изпълнение на 

поръчката” и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в 

него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 

документите в плик № 2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” на останалите участници. 

Комисията след това отваря плик № 1 “Документи за подбор” и оповестява документите и 

информацията, които той съдържа. 

(6) След извършването на действията по т. 4 и 5 приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 

(7) Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 “Документи за 

подбор” за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и съставя протокол. 

(8) Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор 

и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола 

по т. 7. Съставеният от комисията протокол се изпраща на всички участници в дена на 

публикуването му в профила на купувача. 

(9) Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни 

от получаването на протокола по т. 7. Когато е установена липса на документи  и/или 

несъответствия с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи или да представи 

нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 

(10) След изтичането на срока по т. 9 комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите 

за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 

”Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които не отговарят на критериите 

за подбор. 
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(11) В съответствие с избрания критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, 

комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия: 

11.1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с 

изискванията на възложителя; 

11.2. Извършила е проверка за наличието на основанията по чл. 70, ал. 1 за 

предложенията в Плик № 2; 

11.3. Оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 

(12) Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 ЗОП, и 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (с изключение на т. 2, т. 2а и т. 6) от 

ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 

(13) Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да 

изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията 

определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три 

работни дни от получаване на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 

офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1.  оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2.  предложеното техническо решение; 

3.  наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4.  икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5.  получаване на държавна помощ. 
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Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 

посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 

процедурата. 

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена, поради 

получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 

определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани. 

(14) Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително обявената методика. 

(15) Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

(16) Комисията приключва своята работа с приемането на протокола от възложителя. 

Чл. 36.(1) В случаите, в които при критерий „най-ниска цена“ е предложена еднаква най-

ниска цена в две или повече оферти и при критерий „икономически най-изгодна оферта“ не 

може да се приложи чл. 71, ал. 4 от ЗОП, класирането на допуснатите оферти се извършва чрез 

жребий, проведен по реда и условията на чл. 71, ал. 5 от ЗОП. 

(2) На заседанието на комисията за провеждане на жребий следва да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители и имат право да 

присъстват представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 

(3) Възложителят уведомява лицата по ал. 2 за датата, часа, мястото на отваряне и реда 

за провеждане на жребия, със съобщение публикувано в Профила на купувача, на адресите 

посочени в чл. 8, ал. 1 от настоящата документация, най-малко два работни дни преди 

провеждане на жребия. 

Чл. 37. Определяне на изпълнител на обществената поръчка. 

(1) В срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията Възложителят 
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издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 

определен за изпълнител. 

(2) В решението по ал. 1, възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 

участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

(3) Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването 

му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 ЗОП. 

(4) Възложителят публикува в профила на купувача решението по ал. 1, заедно с 

протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща 

решението на участниците. 

Чл. 38.(1) При подписване на договора за обществената поръчка, определеният за 

изпълнител следва да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1-3, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, 

освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на 

някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им безплатно на 

възложителя. 

(2) Когато участникът предвижда участието на подизпълнители и е избран за 

изпълнител, същият сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата по реда на чл. 45а и чл. 45б от ЗОП. 

 

 

Раздел IX 

Приложения (образци) 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В 

ОФЕРТАТА: 

Плик № 1 „Документи за подбор“, съдържащ: 
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1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника. 

2. Оферта - представяне на участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП – попълнен и 

подписан образец, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от 

попълнен и подписан образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя и 

оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, 

подписан от лицата в обединението и задължително да посочва представляващия обединението. 

Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще 

изпълнява всеки член на обединението, както и дела им.  

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо 

офертата, не е изрично вписано в споразумението за създаване на обединение се представя 

пълномощнo/ пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават 

лицето,   да подаде офертата, да попълни и подпише документите . 

Когато участникът е обединение,се представя декларация от членовете на 

обединението.(по образец) 

 

3. Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие от платежен документ или 

оригинал на банкова гаранция за участие. 

4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на 

участника по чл. 51 от ЗОП: 
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4.1 Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочени стойности, дати и получатели, придружен с доказателство за извършената доставка, 

под формата на удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен 

орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

5. Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП - попълнен и подписан образец. 

6. Декларация относно обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - попълнен и подписан 

образец. 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец 

/при приложимост/. 

8. Декларация от подизпълнители за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 

(без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец /при 

приложимост/.  

9. Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълнен и подписан образец.  

10. Декларация за приемане условията на проекто-договора – попълнен и подписан 

образец. 

Б. ПЛИК № 2, с надпис: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.  

В. ПЛИК № 3, с надпис: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”.  

 

   г.                                                

(дата на подписване)                                                                       (подпис) 
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Образец №1 

 

ОФЕРТА-ПРЕДСТАВЯНЕ 

Чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

за участие в открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка, с предмет: 

“Доставка на система за подводно видео наблюдение за целите на проект „Проучвания на 

състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 

разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)” 

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА: 

Настоящата оферта е подадена от 

…………………………………………………….………..………………., 

                                                           /наименование на участника/ 

представляван от ………………..……………………, в качеството му 

на…………………………..…..        /име, презиме, фамилия/             

/длъжност/ 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН …………………………………………………. 

Адрес по регистрация…………………………………………….. 

Друга идентифицираща информация………………………………………… 

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

1. Адрес за кореспонденция……………………………………………………………. 
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2. Телефон……………………………………………………… 

Факс……………………………………… 

3. Лице за контакт …………………………………………… 

4. Електронна поща ……………………………………………….. 

5. Обслужваща банка …………………………………………… 

IBAN………………………………………………………………, 

BIC………………………………….. 

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

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,  

Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за избор на 

изпълнител по обществена поръчка с предмет: “Доставка на система за подводно 

видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на състоянието на морската околна 

среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС 

(ISMEIMP)” 

 

Приложения:  

1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

 

    г.                                                

(дата на подписване)                                                                (подпис и печат) 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност ............................................................. 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в 

открита процедура за избор на изпълнител по  обществена поръчка с предмет “ Доставка на 

система за подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на състоянието 

на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени 

съгласно РДМС (ISMEIMP)”. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила 

присъда/реабилитиран/а съм за:  
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         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

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. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила 

присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки. 

3. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила 

присъда/реабилитиран/а съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със 

здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против 

трудовите права на работниците; 

4. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП 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. 

5. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в 

подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 

6. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, 

както и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговски закон. 

7. Представляваното от мен дружество няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има такива задължения – допуснато е разсрочване 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

или отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е участникът е установен.  

8. 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. 

9. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

    Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените 

обстоятелства от настоящата декларация, служебно на възложителя: ............. /посочват се от 

декларатора, когато е приложимо/.  

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. 

 

 

 

    г.                                                

(дата на подписване)                                                                (подпис и печат) 

 

 

 

Образец №2 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

във връзка с чл. 58 от ЗОП 

 

 

 

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________ 

                                                     (име, презиме, фамилия) 

с лична карта № __________________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                                        , 

 

в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността)  

 

на                            (посочете наименованието на участника) 

участник в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет 

“Доставка на система за подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на 

състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 

разработени съгласно РДМС (ISMEIMP) ”. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

 

Съгласен съм с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата от 150 (сто и 

петдесет) календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.   

 

 

 

 

 

 

    г.                                                

(дата на подписване)                                                                (подпис и печат) 

 

 

 

Образец №3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________ 

                                                     (име, презиме, фамилия) 



 
 

   
ISMEIMP – Д-34-13/02. 04. 2015 г. 

Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени  съгласно РДМС 
Investigations on the State of the Marine Environment and Improving Monitoring Programs developed under MSFD                 

                
44 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

с лична карта № __________________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                                        , 

 

в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността)  

 

на                            (посочете наименованието на участника) 

участник в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет 

“Доставка на система за подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на 

състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 

разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

При изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Доставка на система за 

подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на състоянието на морската 

околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС 

(ISMEIMP)”. 

 няма да използвам/ще използвам подизпълнители (вярното се подчертава). 

Посочените по-долу подизпълнител/и са запознати с предмета на поръчката и са дали 

съгласие за участие в процедурата. 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

Наименование на  

подизпълнител 

Видове дейности от 

предмета на поръчката, 

които ще се предложат на 

подизпълнители 

Съответстващ дял в 

проценти от стойността на 

обществената поръчка 

   

   

   

   

 

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

    г.                                                

(дата на подписване)                                                                (подпис и печат) 

 

 

Образец №4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Подписаният: 

………………………………………………………………........................................... 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

(трите имена) 

Данни по документ за самоличност .................................................................. 

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

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на 

………………………………………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на 

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

……………………………. , 

(наименование на юридическото лице, което представлявате) 

регистрирано съгласно законодателството на .........................................................,  данни по 

регистрация: ......................................................................................... 

(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище 

и адрес на управление и др. такива), 

във връзка с процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на система за подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на 

състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 

разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

1. От името на представляваното от мен дружество: 

………………………………………… 

                                        (посочете юридическото лице, което представлявате) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ................................................. 

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на горепосочената поръчка. 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

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

 (избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас като подизпълнител) 

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 

заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 

нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 

самостоятелна оферта. 

4. Представям декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. 

„е“), т. 2 и т. 3 и т. 4  и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП /по образец/. 

 

 5. Други документи, по преценка на декларатора: ...................... 

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе 

обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

 

 

Дата:         ДЕКЛАРАТОР:  

        (подпис, печат) 

 

 

 

Образец №5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от подизпълнител 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, (без б. „е“), т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и 

т. 2 от ЗОП 

Подписаният: ………………………………………………………………................... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност .................................................................. 

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

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

на …………………………………………..………………………………………………… 

(наименование на участника) 

 

подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на система за подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на 

състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 

разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Не 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. 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

3. Представляваното от мен дружество не е в производство по ликвидация и не се намира 

в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваното от мен дружество няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има такива задължения – допуснато е разсрочване 

или отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е установено юридическото 

лице.  

5. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или чл. 22 

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

6. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност. 

 

 

Дата:  ............      ДЕКЛАРАТОР:  

        (подпис, печат) 

 

 

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва 

задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се 

представя и в превод. 

 



 
 

   
ISMEIMP – Д-34-13/02. 04. 2015 г. 

Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени  съгласно РДМС 
Investigations on the State of the Marine Environment and Improving Monitoring Programs developed under MSFD                 

                
51 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 
         „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия  механизъм 
          на Европейското икономическо пространство. 
.  

 

 

Образец №6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

във връзка с чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________ 

                                                     (име, презиме, фамилия) 

с лична карта № __________________________, издадена на ___________________ 

 

от                                       , с  ЕГН                                                        , 

 

в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността)  

 

на                            (посочете наименованието на участника) 

участник в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет 

“Доставка на система за подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на 

състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 

разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”. 
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ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 

допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 

ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.                 

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени  в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

    г.                                                

(дата на подписване)                                                                (подпис и печат)  

                                          

*Забележка: Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки „Свързани лица“ са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, 
издадени с право на глас в дружеството. 
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Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска 
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в 
това дружество. 

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки 
„Свързано предприятие“ е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или 

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или  

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго 

предприятие. 

 

 

Образец №7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за приемане условията на проекта на договор 

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________ 

                                                     (име, презиме, фамилия) 

с лична карта № __________________________, издадена на ___________________ 

от                                       , с  ЕГН                                                        __, 

в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността)  

на                            (посочете наименованието на участника) 

apis://NORM|40377|8|7|/
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участник в открита процедура за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на система за подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на 

състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 

разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”. 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 Запознат съм със съдържанието на проекто-договора и приемам клаузите в него. 

 

 

    г.                                                   

(дата на подписване)                                                                 (подпис и печат) 

 

 

 

Образец №8 

     

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

ИО-БАН, ГР. ВАРНА 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
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От:___________________________________________ 

/име, презиме, фамилия/ 

 

       в качеството ми на__________________________(посочете длъжността) 

на                               (посочете фирмата на участника)  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

 

            След като получих документацията по открита процедура за избор на изпълнители на 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за подводно видеонаблюдение за 

целите на проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване 

на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“, предлагам в 

качеството си на изпълнител, следното:  

 

 1. Технически спецификации на предлаганата система за подводно видеонаблюдение: 

……………….. 

2. Гаранционен срок -.......месеци. 

Приложения към техническото предложение: 

• Технически спецификации. 

• Сертификат на производителя за въведена система за управление на качеството 

ISO 9001:2008 (или еквивалентна)  
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• Декларация(по образец), че предлаганата система отговаря на изискванията на 

Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за от 15 декември 

2004 година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки 

относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО. 

Настоящата оферта има валидност 90 календарни дни, считано от последната обявена 

дата за подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата. 

 

 

Дата____________                               Подпис ___________ 

гр.   .............                                                                                             /печат/ 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

 

Долуподписаният/ата: ____________________________________________________ 

                                                     (име, презиме, фамилия) 

с лична карта № __________________________, издадена на ___________________ 

от                                       , с  ЕГН                                                        , 

в качеството ми на ___________________________________ (посочете длъжността)  

на                            (посочете наименованието на участника) 

участник в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет 

„Доставка на система за подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на 

състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 

разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“ 

 

 Д Е К Л А Р И Р А М, че:  
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предлаганата система отговаря на изискванията на Директива 2004/108/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета за от 15 декември 2004 година относно сближаването на 

законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна 

на Директива 89/336/ЕИО. 

 

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

 

 

    г.                                                

(дата на подписване)                                                                (подпис и печат) 

 

Образец №9 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ОТ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЕДИНЕНИЕТО/КОНСОРЦИУМА 

Долуподписаните: 

1.   

/собствено бащино фамилно име / 

ЕГН  , притежаващ/а лична карта №   

издадена на  от   

с постоянен адрес:  ____ 

в качеството си на:   

на   , с ЕИК   
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и 

2.   

/собствено бащино фамилно име / 

ЕГН  , притежаващ/а лична карта №   

издадена на  от   

с постоянен адрес:  ____ 

в качеството си на:   

на   , с ЕИК   

в качеството си на страни по Договор за гражданско дружество от _____________, с 

настоящото декларираме  : 

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за 

изпълнението на договора;  

- представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава 

указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума (включително да 

подпечатва общите за обединението документи);  

- представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от 

името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;  

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период 

на изпълнение на договора.; 

ОПРЕДЕЛЯМЕ И УПЪЛНОМОЩАВАМЕ: 

„________________________________________“ като водещ партньор, представляващ 

обединението във връзка с участието в открита процедурата за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „……………“  
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Дата …/ …/ ….. г.  

Гр.  

Подписи на страните по договора за обединение:  

1…………………………………………… 

2……………………………………………
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Образец №10 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

ИО-БАН, ГР. ВАРНА 

 

ПРЕДЛАГАНА  ЦЕНА 

От:___________________________________________ 

             /име, презиме, фамилия/ 

в качеството ми на__________________________(посочете длъжността) 

на                      (посочете фирмата на участника)  

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

            След като получих документацията по открита процедура за избор на изпълнител на 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за подводно видеонаблюдение за 

целите на проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване 

на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“, предлагам в 

качеството си на изпълнител, следните размери на обявените състезателни елементи: 

 I. Твърдо договорена цена за доставка на система за подводно видеонаблюдение 

.............. лв. без ДДС   

*посочената цена включва всички доставка франко сградата на Възложителя, всички мита такси 

и други. 
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  Настоящата оферта има валидност 90 календарни дни, считано от последната обявена 

дата за подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата. 

Дата____________                             Подпис ___________ 

гр..............                                                                               /печат/ 

 

 

 

Образец №11 

 

ДОГОВОР (ПРОЕКТ) 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА:  “Доставка на система за подводно видеонаблюдение за целите на 

проект „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на 

програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)”    

 РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ: 

 

Днес, .................2015 г. на основание чл. 41, ал. 1 и ал. 2 и чл. 74 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, 
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открита на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП, във връзка с Решение №………../…………2015г. за 

определяне на изпълнител между: 

 

Възложителят - …………….. 

и 

Изпълнителят: ................................................................................................. 

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

Ид. № по ЗДДС ................................, ЕИК ………………………................,  

представлявано от ............................................, в качеството му на ………………. 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

            Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу 

възнаграждение доставката, предмет на настоящия договор: « Доставка на система за 

подводно видеонаблюдение за целите на проект „Проучвания на състоянието на морската 

околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС 

(ISMEIMP)», съгласно Техническите спецификации,техническото предложение за изпълнение 

на поръчката и предлаганата цена  които са неразделна част от настоящия договор. 

(2) Доставка на 1 /една/ интегрирана, компактна, дистанционно управляема система за 

подводно видеонаблюдение в реално време. 
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Системата за подводно видео наблюдение служи за наблюдение в реално време и запис 

на видеоизображение с висока резолюция на характера на дъното и на подводни обекти 

разположени върху него и/или над него, включително тип на дъното, покритие на дъното от 

растителни и/или животински организми и съпътстващата ги флора и фауна, обекти с 

антропогенен произход и др. 

Наблюдението в реално време и записа на видеоизображение с висока резолюция се 

изисква във връзка с необходимостта от обследване и картиране на дънни бентосни съобщества. 

 (3) Въвеждане в експлоатация: изпълнителя съвместно с представители на ИО-БАН 

осъществяват първоначално пускане на видеосистемата на вода с цел проследяване на 

функционирането й в условия близки до реалните. Институтът по океанология осигурява 

технически лица за първоначално пускане на вода, на които след това ще се повери 

експлоатацията на оборудването след въвеждането му в действие в рамките на гаранционния 

срок. Изпълнителя се задължава да инструктира персонала на Института по окенология - БАН 

за рисковете, свързани с обичайната употреба, ползване и поддръжка на апаратурата и за 

критични условия за безопасна експлоатация на системата. Инструкциите за работа и настройка 

на оборудването се представят на задължително на български език. 

Изпълнителя се задължава да осигури експертна помощ при експлоатацията и 

поддръжката на оборудването на български/английски език по телефон и електронна поща – 

минимум 2 години след закупуване на оборудването. 

 (4) Гаранционни условия:  

1. Дистанционно-управляемата система за видеонаблюдение ……………. месеца, 

считано от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол.  

2. Изпълнителят трябва да гарантира доставките срещу всеки производствен и/или 

транспортен дефект. 

3. Гаранцията покрива поправката или смяната на дефектни части, които не са следствие 

от: неправилна експлоатация, небрежност, неумело боравене, от неспазването на 
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предписанията, описани в ръководството за експлоатация и поддръжка по отношение на част 

или цялото оборудване или от неспазване на условията за съхранение на системата от страна на 

Института по океанология, БАН, както и следствие от форсмажорни обстоятелства. 

(5) Рекламации:  

1. Рекламациите в гаранционния срок се предявяват на Изпълнителя.        

2. Гаранционните неизправности се отстраняват от Изпълнителя в срок до 5 (пет) 

работни дни. 

3. При отсъствие на необходимите резервни части в склада на Изпълнителя, горният 

срок се увеличава със срока на доставка на резервните части или софтуер. 

4.  В случаите, когато технологията на отстраняване на проблема изисква произнасяне 

или намеса на производителя, срокът е 30 (тридесет) работни дни от датата на уведомяване на 

доставчика.  

 (6) Място на изпълнение на договора – на територията на Община Варна.  

(7) Контрол при изпълнението на договора ще осъществява: Директора на ИО-БАН, гр. 

Варна. 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото сключване. 

(2) Настоящият договор е със срок на изпълнение от датата на сключване на договора до 

30.10.2015 г. 

 (3) Срокът за изпълнение на договора е до  65 календарни дни от датата на сключване на 
договора, но не по-късно от 30.10.2015г. 

 (4) Промяна в сроковете на договора се допуска по изключение при условията на чл.43 от ЗОП. 

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 
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Чл. 3. (1) За изпълнение на доставката по чл. 1 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, цена в размер на _________ /__________/ лв. без 

ДДС или _________ /__________/ лв. с ДДС 

(2) Тази цена не подлежи на изменение, освен в случаите, предвидени в чл. 43, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки. 

 (3) За извършване на дейностите, включени в обхвата на настоящия договор, Възложителят не 

дължи каквото и да е плащане при никакви условия извън цената по ал. 1. 

       (4) Финансирането за изпълнението на договора ще се осъществява по проект: „Проучвания 

на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, 

разработени съгласно РДМС (ISMEIMP)“ по покана BG02.02 ”Подобрен мониторинг на 

морските води” на програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води", 

съфинасирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на 

ЕИП) 2009-2014, Партньорско споразумение от 21.03.2015 г. между Басейнова дирекция за 

Черноморски район – Варна и Институт по океанология – БАН, Варна (Приложение №8 към 

Договор № Д-34-13/02.04.2015 г.). 

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. Плащанията се извършват в лева (BGN) с ДДС, след издадена от Изпълнителя и одобрена 

от Възложителя фактура. 

Чл. 5. Плащанията се извършват с платежно нареждане по следната сметка на Изпълнителя в 

лева: 

IBAN сметка: ............................ BIC код на банката: .......................... Банка: .............................. 

Град/клон/офис: ........................... Адрес на банката: .......................                    
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Чл. 6. Отчитането/приемането на дейностите, предмет на поръчката ще става въз 

основа на Приемо-предавателен протокол. 

Въвеждане в експлоатация: изпълнителя съвместно с представители на ИО-БАН 

осъществяват първоначално пускане на видеосистемата на вода с цел проследяване на 

функционирането й в условия близки до реалните. Институтът по океанология - БАН осигурява 

технически лица за първоначално пускане на вода, на които след това ще се повери 

експлоатацията на оборудването след въвеждането му в действие в рамките на гаранционния 

срок. Изпълнителя се задължава да инструктира персонала на Института по океанология - БАН 

за рисковете, свързани с обичайната употреба, ползване и поддръжка на апаратурата и за 

критични условия за безопасна експлоатация на системата. Инструкциите за работа и настройка 

на оборудването се представят на задължително на български език. 

Дистанционно управляема система за видеонаблюдение се предава на Институт по 

океанология, БАН с приемо-предавателен протокол на хартиен носител в два еднообразни 

екземпляра в срока на договора за доставка след успешно въвеждане в експлоатация и 

обучение. В протокола се описва съдържанието на доставката. Оборудването се приема с 

надлежно придружаващи документи за произход на стоките, пълни описания и указания за 

тяхната експлоатация и поддържане на български език. 

Чл. 7. (1) Възложителят заплаща по банков път авансово 30% от стойността на договора 

платими до 10 работни дни след подписване на договора и представяне на фактура за 

авансовото плащане. 

Чл. 8. (1) Окончателно заплащане след подписване на приемо-предавателен протокол за 

приемане . 

(2)В случай че представената фактура бъде върната на Изпълнителя за корекции, плащанията се 

извършват в срок до 10 работни дни от датата на  нова изрядна фактура. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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Чл. 9. Възложителят има право: 

1. да проверява изпълнението на договора по всяко време, без да затруднява работата на 

Изпълнителя;  

2. да приеме извършената работа, ако тя съответства по обем, качество и срок на неговите 

изисквания, предвидени в Техническата спецификация; 

3. да не приеме извършената работа, ако тя не съответства по обем, качество и срок на неговите 

изисквания и не може да бъде коригирана в съответствие с указанията му 

4. Възложителят е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на 

договора. 

5. да изисква от Изпълнителя всякаква налична информация, свързана с предмета на настоящия 

договор и с неговото изпълнение;  

6. с писмо да указва на Изпълнителя необходимостта от предприемане на действия за 

решаването на възникналите проблеми в хода на изпълнението на договора; 

7. Възложителят има право да осъществява контрол за изпълнението на договора като:  

 следи изчерпването на финансовия ресурс по договора;  

 да упражнява контрол относно изпълнението на настоящия договор; 

 да следи издадената фактура от Изпълнителя да е подробна и изготвена съгласно 

ценовото предложение на изпълнителя и в съответствие с изискванията на Закона за 

счетоводството и ЗДДС. 

Чл. 10. Възложителят се задължава: 

1. да заплати на Изпълнителя възнаграждение, в размера и по реда, определени в настоящия 

договор; 
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2. да предостави на Изпълнителя всички необходими документи за правилното изпълнение на 

поетите с настоящия договор задължения; 

3. да осигури на Изпълнителя съдействието и информацията, необходими му за качественото 

изпълнение на работата; 

4. да информира Изпълнителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на 

работата, включително ако изпълнението на договора ще бъде спряно или предстои да бъде 

прекратено; 

5. уведомява Изпълнителя за размера на сумата за съответните плащания. 

VІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 11. (1) Изпълнителят има право: 

1. да получи уговореното възнаграждение, съгласно условията, определени в настоящия 

договор; 

2. да получава от Възложителя съдействие и информация при извършване на дейностите, 

предмет на този договор; 

(2) Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, 

свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или 

допълнение към същия. 

Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава:  

1. да изпълнява качествено задълженията, подробно описани в Техническата спецификация при 

условията и сроковете на настоящия договор. 
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2. да информира Възложителя за всички възникнали проблеми в хода на изпълнението и за 

предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

3. да отстранява посочените от Възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението за своя 

сметка;  

4. да се придържа към всички приложими норми, закони и подзаконови нормативни актове, 

имащи пряко отношение към изпълнението на договора; 

5. да не ползва възмездно правата върху предмета на договора без предварително съгласие от 

страна на Възложителя. 

6. да вземе всички необходими мерки лицата от екипа му и подизпълнителите му да не 

използват по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласяват пред трети лица, 

каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала им 

известна при или по повод изпълнението на този договор.   

7. да действа лоялно и безпристрастно в съответствие с правилата на професионалната етика, 

както и с необходимата дискретност. Той е длъжен да се въздържа от публични изявления 

относно характера на проекта и дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен от 

Възложителя, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по 

настоящия договор.  

8. При наличие на подизпълнители по договора: 

- изпълнителят няма право да наема други подизпълнители, освен посочените в офертата му и 

заявили съгласието си за участие при изпълнение на поръчката, освен в случаите по чл. 45а, 

ал. 2, т.3 от ЗОП. 

- изпълнителят носи пълна отговорност за качественото и в срок изпълнение на работите, за 

които е ангажирал подизпълнители. 
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- Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителя/ите, посочени в 

офертата по реда на чл. 45а и чл. 45б от ЗОП в срок до 7 работни дни от датата на сключване 

на настоящия договор. 

- До представяне на договора/ите за подизпълнение не се стартира изпълнението на настоящия 

договор. 

VII. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ 

Чл. 13. (1) Възложителя приема извършената работа в изпълнение на настоящия договор с 

подписване на Приемо-предавателни Протоколи. 

(2) В случай, че се констатира неизпълнение, забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на 

задължения на Изпълнителя се изготвя протокол, в който се посочва кое задължение не е 

изпълнено, каква е формата на неизпълнение, неговата стойност, предлага конкретен размер на 

неустойка и размер на сумата, която следва да се удържи от съответното плащане. 

VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 14. При подписване на договора Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер 

на 3% (три процента) от цената на договора без включен ДДС, възлизаща на ............. 

(словом:….............……........) лева, под формата на банкова гаранция или по следната банкова 

сметка на Възложителя: 

Банка: …………………….. IBAN: ………………......... BIC: ……………………........ 

Чл. 15. (1) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до 30 дни след 

приключване на договора. 

 (2) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата са престояли при него. 
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(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява от Възложителя в следните случаи: 

1. изпълнението е неточно, некачествено и/или не отговаря на изискванията на Възложителя; 

2. в случай на разваляне на договора по вина на Изпълнителя; 

3. ако в процеса на изпълнението възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 

съдебен орган – в този случай възложителят има право да усвои цялата или част от гаранцията 

за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое вземане, установено при произнасянето 

по спора. 

(4) В случай, че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 

несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръх задлъжнялост, отнеме й се лиценза, или 

откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право 

да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от 

направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция. 

IХ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

Чл. 16. (1) При частично неизпълнение, некачествено и/или лошо изпълнение на договора като 

цяло, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер до 25% (двадесет и пет 

процента) от цената на договора.  

(2) При пълно неизпълнение на договора Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в 

размер на 25% (двадесет и пет процента) от цената на договора, както и възстановяване на 

получените плащания. 

(3) При частично неизпълнение на отделни задължения по договора от страна на Изпълнителя, 

Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер до 25% (двадесет и пет процента) от 

стойността на съответното междинно плащане. 
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(4)  Възложителят не заплаща стойността на неизвършените от Изпълнителя дейности или 

части от тях. 

(5) При забава при изпълнението на отделни задължения по договора Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) на ден за всеки ден забава, но не повече 

от 25% (двадесет и пет процента) от стойността на съответното междинно плащане.  

(6) При неспазване на определения срок за изпълнение на договора като цяло Изпълнителят 

дължи неустойка в размер на 0,5% на ден за всеки ден забава, но не повече от 25% (двадесет и 

пет процента) от цената на договора. 

(7) При формиране на съответното плащане Възложителят удържа стойността на 

неизвършените от Изпълнителя дейности или части от тях и съответната неустойка за 

неизпълнение или закъснение.  

(8) За неизпълнение дадено задължение, Възложителят не удържа едновременно неустойка по 

ал.1 и ал.2 и неустойка по ал.3. 

Чл. 17. Изпълнителят не дължи неустойка за забава или за неточното, некачественото и/или 

непълното изпълнение на задълженията си, ако докаже, че това неизпълнение е пряко следствие 

от неизпълнение на задълженията на Възложителя и че Изпълнителят не е могъл по какъвто и 

да е начин, предвиден в договора или разрешен от закона, да изпълни своите задължения. 

Чл. 18. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при 

изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея. 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 19. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или 

некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да 
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бъде определено като непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, в това 

число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да 

възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е 

длъжна в 5 (пет)-дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – 

за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.  

 (4) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като  непреодолима сила, 

възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика 

водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на 

чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с известие уведомява 

другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непреодолимата сила.  

 (5) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като  

непреодолимата сила, страната, която е дала известието, в 5 (пет)-дневен срок, писмено с 

известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не 

направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в срок 

не по–дълъг от 5 (пет) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след изтичането и 

на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да 

прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.   

 (6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непрео¬доли-мата сила, 

не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила някое друго задължение, произтичащо от 

договора и пряко свързано с изпълнението на задължението, възпрепятствано от  

непреодолимата сила. 
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ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 20. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи: 

1.                  с изтичане срока на договора по чл.2; 

2.                  с изчерпване на максимално допустимата стойност посочена в чл. 3, ал. 2; 

3.                  с изпълнението на възложената работа; 

4.                  Възложителят има право да прекрати договора едностранно без предизвестие, 

ако изпълнението не отговаря на Техническите спецификации и на Техническото 

предложение на Изпълнителя. 

 

ХII. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 21. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия 

договор са валидни, ако са направени по пощата или по факс и са подписани от 

 упълномощените лица. Валидни съобщения са и съобщения, направени по електронна поща и 

съдържащи информация от организационен характер, копия на заявления/становища от 

заинтересовани лица или друга оперативна информация без характер на указания към 

Изпълнителя относно изпълнението на договора. 

(2) За дата на съобщението/известието се смята: 

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на електронното съобщение (e-mail) – при изпращане по електронна поща; 

Чл. 22. (1) Адреси за кореспонденция и данни на страните са: 
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За Възложителя: 

Адрес: …….……., тел. ………………, факс: ……………………. 

За Изпълнителя: 

Адрес:……………………,     тел. ………………, факс: ………………., е-mail: ………… 

(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 10 (десет)-

дневен срок. 

ХIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 23. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при не 

постигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на 

територията на Република България. 

Чл. 24. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 

законодателство. 

Чл. 25. Ако друго не е уточнено, дните в този договор се считат за календарни. 

Чл. 26. 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 това. 

Чл. 27. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за 

сметка на Изпълнителя, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от 

Възложителя като допълнение към Цената за изпълнение на договора. 
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Чл. 28. (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. 29. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 

води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

  

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя 

и един за Изпълнителя и съдържа следните документи (приложения), като неразделна част от 

него, които имат следната приоритетна подредба при тълкуване и прилагане, следваща тази на 

самия договор: 

            1. Техническа спецификация на обществената поръчка; 

            2. Ценова Оферта на Изпълнителя; 

            3. Техническа Оферта на Изпълнителя; 

  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

 


	Чл. 35. UРазглеждане, оценка и класиране на офертите:
	ПРЕДЛАГАНА  ЦЕНА
	Днес, .................2015 г. на основание чл. 41, ал. 1 и ал. 2 и чл. 74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита на основание чл. 16, ал. 8 от ЗОП, във връзка с Решение №………../…………201...
	Възложителят - ……………..
	и
	Ид. № по ЗДДС ................................, ЕИК ………………………................,
	представлявано от ............................................, в качеството му на ……………….

