"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ" ЕООД
1505 гр. София

бул. "Ситняково" № 23

тел./факс: 02/ 975 3118

e-mail: office@ecoengineering-rm.bg www.ecoengineering-rm.bg

ЗАПОВЕД
№ 543 / 02.12.2014г.
На основание чл. 14, ал. 4, т.2 от Закона за обществени поръчки и съгласно
Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в
„Екоинженеринг- РМ" ЕООД и в изпълнение ПМС № 74 / 1998 г.,
НАРЕЖДАМ :
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на Глава Осма "а" от ЗОП
чрез публична покана ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Определям предмет на поръчката:
"Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от щолна № 9 на
бившето рудоуправление "Дружба".
2.

Утвърждавам публична покана за публикуване в регистъра на АОП.

3. Утвърждавам критерий за избор на изпълнител: НАЙ-НИСКА ЦЕНА.
4. Определям за допустими предложенията, представени в офиса на "Екоинженеринг - РМ"
ЕООД, гр. София, бул. "Ситняково" № 23, офис 203, до 17.00 ч. на 11.12.2014 г. и
съдържащи следните документи, представени в запечатан непрозрачен плик:
4.1 Административни сведения - образец № 1;
4.2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП —образец №2;
4.3. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване на подизпълнители - образец № 3;
4.4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - образец № 4;
4.5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6–образец № 5;
4.6. Справка за персонала-образец №6;
4.7.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12–образец № 7;
4.8. Техническо предложение- образец №8;
4.9. Ценова оферта– образец № 9;
4.10.Удостоверение за пълна проектантска правоспособност;
4.11. Застрахователна полица за задължителна застраховка по чл. 171 от ЗУТ;
4.12. Гаранция за участие;
4.13.Нотариално заверено споразумение за обединение, в случай, че участникът в процедурата
е обединение, съдържащо упълномощаване на представляващия обединението.
4.14. Нотариално заверено пълномощно, в случай, че участникът в процедурата се
представлява от трето лице, различно от законния му представител(и);
4.15. Списък на документите, подписан и подпечатан от участника.
5. Определям следните изисквания към начина представяне на предложенията:
5.1. представят се в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника или
от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка;
5.2
върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс
и електронен адрес, наименованието на предмета на услугата, съгласно документацията за
участие

при приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителят се издава документ;
5.4
не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на участниците
предложенията, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан, прозрачен или скъсан плик.
6. Варианти: Не се допускат. Всеки участник има право да предложи само една оферта.
7. Цена и начин на плащане.
7.1. Начин на плащане - по банков път, съгласно изискванията на Наредба на МФ към
ПМС № 74/1998 г. , след приемане на извършените работи, представена от Изпълнителя
фактура и превеждане на средствата от МФ и МИ. Авансово плащане не се допуска.
7.2. Цената на предложението включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнение на
поръчката (без ДДС).
5.3

Възлагам на долуподписаните лица да съберат, разгледат и оценят допуснатите
предложения :
8.

инж. Атанас Меченов;
инж. Славче Ръсина;
Дичко Диков;
адв. Ива Ботева;
Петър Кованлъшки;
Всеки член на комисията да подпише декларация по чл.35 от ЗОП преди разглеждане на
предложенията.
8.
Място и дата на отваряне на офертите - в офиса на "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ РМ" ЕООД, от 11 00 часа на 12.12.2014 г.
9.
Лицата по т. 8 от Заповедта да ми представят за утвърждаване протокол,
съдържащ най-малко:
9.1
датата на отваряне на офертите;
9.2
брой на събраните оферти и наименования на лицата, които ги предлагат;
9.3
резултатите от разглеждането и оценката на офертите;
9.4
предложение за избор на класирания на първо място или мотивирано
предложение за прекратяване на процедурата;
10.5 имената и подпис на лицата по т.8
10.
На членовете на комисията да се изплати възнаграждение на основание чл.34 от
ЗОП и Протокол № 79 на КС в размер на една минимална работна заплата.
11.
С настоящата заповед одобрявам съдържанието на поканата, проекта на договор и
документацията за участие.
12.
Възлагам на архивиста на дружеството да съхранява всички документи, свързани с
услугата
по
т.1
от
заповедта, за срок 3 (три) години от сключването на
договора или извършването на разхода.
14. Контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на правния консултант на дружеството.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на главния счетоводител, както и лицата по т.8,
за сведение и изпълнение.
-

Управител:
/инж. Ивайло Василев/

Образец № 1
Предмет на поръчката: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на
водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника
....................................................................................................................……………....................
2. Адрес на управление
..............................................................................................................……………..........................
.............................................................................................................................……………...........
(код, град, община, квартал, улица, №, бл., ап.)
ЕИК........................................................................................………………………………
Телефон ..............................................................................................................……………...........
Факс................................................................................................................……………...............
E-mail............................................................................................................………………................
3. Лице за контакти
...................................................................................................................………………..................
Длъжност................................................................................................…………….......................
Телефон/факс.........................................................................................………………....................
Адрес за кореспонденция (попълва се, в случай че се различава от адреса на
управление):................................................................
E-mail............................................................................................................………………................
4.Обслужваща банка
................................................................................................................................……………........
№ на сметката …………………………………….…..
Банков код: …………………………………………………………………………………………
5.Титуляр на сметката:
......................................................................................................................…………….................
Уважаеми Дами и Господа,
Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за избор на изпълнител на посочената поръчка
при условията, обявени в документите за участие и приети от нас.
Завяваме, че приемаме срока на валидност на офертата ни да бъде .......... дни, но не по-малко
от 90 дни.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до
изтичане на срока на договора.
Уведомени сме, че избора на възложителя е единствено и изключително негово право и не
подлежи на обжалване по целесъобразност.
Дата:.................................2014г.

Подпис и печат.................…….................

Образец № 2
Предмет на поръчката: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на
водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”

Д Е К Л А Р А Ц И Я
По чл. 47, ал.9 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………., в качеството
ми
на
представляващ..................................................
........…………………………………………………. – участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка, с предмет: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване
на водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”
ДЕКЛАРИРАМ:
I. В качеството ми на представляващ участника:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК;
б) подкуп по чл.301-307 от НК;
в) участие в организирана престъпна група по чл.321-321а от НК;
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК;
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.
е) престъпление по чл. 313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за
нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.
3. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация.
4. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.
При настъпила промяна на декларираните от мен обстоятелства се задължавам да уведомя
Възложителя до деня, следващ настъпването на промяната.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по
смисъла на чл. 313 от НК.
II. Участникът, когото представлявам:
1.
2.

3.

Не е обявен в несъстоятелност, не се намира в производство по ликвидация или подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността
му не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките

4.

5.

в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно
решение.
Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията
Или: (ненужното се зачертава)
Няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (за
чуждестранни лица).
Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
При настъпила промяна на декларираните от мен обстоятелства се задължавам да уведомя
Възложителя до деня, следващ настъпването на промяната.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по
смисъла на чл. 313 от НК.

Дата …………2014 г.

Декларатор:………………………..
/подпис, печат/

Образец № 3
Предмет на поръчката: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на
водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………., в качеството
ми
на
представляващ..................................................
........…………………………………………………. - участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка, с предмет: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване
на водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”

ДЕКЛАРИРАМ:
1. При изпълнението на обществената поръчка за „Предпроектни проучвания за
управление и пречистване на водите от щолна №9 от бившето рудоуправление
„Дружба“, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград”
ще ползвам / няма да ползвам подизпълнители. (ненужното се зачертава).
2. Подизпълнител/и ще бъде/ бъдат ..........................................................................
(изписват се наименованията на фирмите/лицата подизпълнители), които са запознати с
предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;
3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде общо
...............% от общата стойност на поръчката, в т.ч. участието на подизпълнител 1 .......
.................................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще бъде .........%
от общата стойност на поръчката, участието на подизпълнител 2 ............................
......................................... (изписва се името на втория подизпълнител) ще бъде .........% от
общата стойност на поръчката (и т.н. за всички подизпълнители.)
4. Конкретната част от предмета на поръчката, която ще изпълни подизпълнител 1
...................................... (изписва се името на първия подизпълнител) ще бъде .........,
подизпълнител 2 ....... ......................................... (изписва се името на втория подизпълнител) (и
т.н. за всички подизпълнители.).
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата … ………2014 г.

Декларатор: ………………………….
/ подпис и печат/

Образец № 4
Предмет на поръчката: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на
водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., в
качеството ми на ………………………………………….. (посочете длъжността) на
……………………………………………………………………………….. (посочете фирмата,
която представлявате) във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от щолна
№9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община Разлог, област
Благоевград”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

(посочете

лицето,

което

сме съгласни да участваме като подизпълнител на
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на
горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
представлявате),

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като
подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
се явим самостоятелно като участник в настоящата процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните
документи:
1. ЕИК……………………………………………..
2. годишен финансов отчет за последните три години
3. декларации за отсъствия на обстоятелствата по образец № 3 и № 4
4. други документи съгласно изискванията на Възложителя: (изброяват се
приложените документи)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
2014 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Образец № 5
Предмет на поръчката: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на
водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………., в качеството
ми
на
представляващ..................................................
........…………………………………………………. - участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка, с предмет: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване
на водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с друг участник или кандидат в
процедурата.
2. Не съм участвал в процедурата за възлагането на обществената поръчка, като външен
експерт при изработване на техническите спецификации и не участвам в обединение, не съм
член на обединение, не съм подизпълнител и свързано лице с лице по смисъла чл.8, ал. 7 от
ЗОП.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата … ………2014 г.

Декларатор: ………………………….
/ подпис и печат/

Образец № 6
Предмет на поръчката: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на
водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”
С П Р А В К А- Д Е К Л А Р А Ц И Я
за персонала, ангажиран с изпълнението на поръчката

Долуподписаният/ата................................................................................................................ с
адрес: ….........................................................................................................................................
В качеството си на .............................................................. (посочете длъжността)
на
....................................................................... (посочете фирмата на участника),
с ЕИК
..................................,
със
седалище
и
адрес
на
управление...............................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Разполагам с екип за изпълнение на поръчката, със съответната квалификация, както
следва:
№

Име

Образование и
квалификация

Длъжност

1.
…
…
..

Дата …………2014 г.
Декларатор:
(подпис и печат)

Общ
професионален
опит

Образец № 7
Предмет на поръчката: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на
водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/, в качеството ми на представляващ..................................................
........………………………………………………….,
ЕИК...............................................,
седалище и адрес на управление.......................................................... - участник в процедура
за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма „а” от ЗОП,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Приемаме изцяло условията на Проекта на договор и при решение за определянето ни за
изпълнител ще сключим договора по надлежен начин.

Дата …………2014 г.

Декларатор: ………………………..
/подпис, печат/

Образец № 8
Предмет на поръчката: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на
водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в обявената от Вас обществена поръчка
с предмет: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от щолна
№9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община Разлог, област
Благоевград”, Ви предлагаме следното предложение за изпълнение на поръчката съгласно
чл. 101в, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
1. Кратко представяне на участника (в свободен текст се описват основните дейности на
участника).
…………………………………………………………………………………………………..
2. Обществената поръчка ще изпълним под ръководството на технически компетентни
лица, които ще отговарят за изпълнението на договора, включително на тези, отговарящи за
контрола на качеството, посочени в Списъка на техническите лица /собствени или наети/,
които ще отговарят за изпълнението на договора, включително на тези, отговарящи за
контрола на качеството, придружен с документи, удостоверяващи образованието и
професионалната им квалификация / референции или сертификати и др./. За изпълнение на
поръчката ще използваме служители, които притежават необходимият опит и специалност.
4. Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, дейностите по предмета на
обществената поръчка в съответствие с условията на документацията за участие,
Техническото задание на Възложителя и проекта за посочения обект.
5. Предлагаме за изпълним поръчката в срок от ............... календарни дни след датата на
подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предпроектни
проучвания за управление и пречистване на водите от щолна №9 от бившето
рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община Разлог, област Благоевград”
6.

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и
обхват.

Дата: ……………
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________________
(име и фамилия)
__________________________________
(длъжност на представляващия кандидата

Образец № 9
Предмет на поръчката: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на
водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с предмет : „Предпроектни проучвания за управление и
пречистване на водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с.
Елешница, община Разлог, област Благоевград”
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с
изискванията Ви, заложени в документацията за участие в настоящата поръчка.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срока посочен в
техническото предложение.
Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора
сме включили всички разходи и печалба, свързани с качественото изпълнение на
поръчката в описания вид и обхват.
Приемаме, че заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно
договорните условия след предоставяне на средствата от МФ и МИ.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с гореописаната оферта.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата
ни до изтичане на деветдесет (90) календарни дни включително от датата на подаване на
офертите.
За изпълнение на поръчка с предмет : „Предпроектни проучвания за управление
и пречистване на водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с.
Елешница, община Разлог, област Благоевград”, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНАТА
ЦЕНА
В
ЛЕВА
БЕЗ
ДДС:……………..…...............
(………………..…….....……………………………………).
(думи)

Горепосочената цена включва всички разходи по изпълнението на договора,
включително командировъчни, изследвания, анализи, становища, оценки, непредвидени
разходи, такси, технически материали, печалба, и други, свързани с изпълнението на
договора .
Дата: ……………
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________________
(име и фамилия)
__________________________________
(длъжност на представляващия участника)

Образец № 10
Предмет на поръчката: „Предпроектни проучвания за управление и пречистване на
водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община
Разлог, област Благоевград”
ПРОЕКТ!
ДОГОВОР
Днес, ……………….2014 г. в гр. София, между:
“ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ” ЕООД, с ЕИК 121283500, седалище и адрес на управление :
гр.София-1505, бул. "Ситняково" № 23, ет.2, офис 203, представлявано от инж. Ивайло Василев Управител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и от друга страна
..........................................................
адрес: гр..............................ул. .............……………............тел:.......................факс:......................., с
ЕИК ................................................................................;
Разплащателна сметка:
BIC:……….............................…....... IBAN...................................................;
Банка:.....................................…....... Клон:.......................................................
представлявано от ............................................................................................Управител,
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
на основание Закона за обществените поръчки, ПМС № 74/1998г. и Наредба на МФ по
ПМС№ 74/1998г, и утвърден протокол от работата на комисия, назначена със Заповед
№543/02.12.2014г. на Управителя на “Екоинженеринг-РМ” ЕООД за класиране на офертите
и определен изпълнител след проведена процедура по реда на Глава осма "А" от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка с „Предпроектни проучвания за управление и
пречистване на водите от щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с.
Елешница, община Разлог, област Благоевград”
се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията и
задълженията, отразени в документацията за участие, утвърденото от министъра на
икономиката и енергетиката задание, техническото и ценовото предложение, да извърши
качествено и в срок предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от
щолна №9 от бившето рудоуправление „Дружба“, с. Елешница, община Разлог, област
Благоевград”, в съответствие с офертата на Изпълнителя, разработения работен проект и
приложимата нормативна уредба.
II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. Стойността на услугата, предмет на настоящия договор, съгласно приетото ценово
предложение
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
е
в
размер
на
.......................лв.
(..........................................................................) без ДДС.
(2) Горепосочената цена включва всички разходи по изпълнението на предмета на договора,
включително командировъчни, изследвания, анализи, становища, оценки, непредвидени

разходи, такси, технически материали, печалба, и други, неупоменати изрично в настоящия
договор, но свързани с изпълнението на предмета по чл.1.
Чл.3.(1) Плащането на цената се извършва съгласно изискванията на Наредба на МФ
към ПМС № 74/1998 г., след приемане на изработеното от Консултативен съвет при МИ,
представена от Изпълнителя фактура и превеждане на средствата от МФ и МИ. Плащането се
извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена във фактурата.
III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Срокът за изпълнение на поръчката е .....................................месеца, съгласно
техническото предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, и започва
да тече от датата на подписване на настоящия договор.
ІV. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 5. Гаранцията служи за обезпечаване на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай
неизпълнение на задълженията по договора и за покриване на санкциите, предвидени в него.
Чл.6. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася по сметката
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или издава банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 3%
определената в чл.2 сума, която се освобождава след подписване на протокол за приемане
изпълнението на договора от приемателна комисия. Върху тази сума не се дължи лихва.

на
на
от
на

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.7. Възложителят има право да:
1. проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко
време без с това да затруднява дейността на Изпълнителя;
2. да контролира качеството на извършените работи лично и чрез упълномощени за
целта лица;
3. да отказва плащания при констатиране забавяне срока за изпълнение, при
недостатъци, пропуски, или нарушаване технологичните правила;
4. да развали договора и отстрани Изпълнителя при недопустимо закъснение или
пропуски в качеството, без това да освобождава последния от по-нататъшна отговорност.
Чл.8. Възложителят е длъжен да:
1. съдейства на Изпълнителя за нормалното извършване на работите, в рамките на
неговата материална компетентност;
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при разработването на предпроектните проучвания да
съблюдава изцяло изискванията на утвърденото от министъра на икономиката и енергетиката
задание, неразделна част от този договор.
(2) Предпроектните проучвания следва да съдържат варианти за изпълнение на поставените в
заданието цели и да предлага избор на подходящ вариант, на база на който да е изготвено
задание за работен проект.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури квалифицирани специалисти -проектанти по
всички части на проекта.
Чл.11. Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лице за контакти с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за срока на
изпълнение на договора е ............................, тел. ........................... При промяна на лицето за
контакти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде уведомен в тридневен срок.
Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предпроектните
проучвания в пет оригинални екземпляра, на хартиен и на електронен носител.
(2) Предпроектните проучвания се разглеждат и приемат от Технически експертен
съвет с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или назначени от него външни експерти и
представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в двуседмичен срок от внасянето им в деловодството на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) След приемане на предпроектните проучвания по реда на ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
е длъжен да ги внесе за разглеждане от Консултативен съвет при МИ по ПМС № 74/1998 г. и
за утвърждаване от министъра на икономиката.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин данните, фактите,
сведенията и документите, които са му предоставени във връзка с изпълнението на договора.
Чл.14. Изпълнителят има право да:
1. изисква решаването на проблемни въпроси от компетентността на Възложителя,
които възпрепятстват изпълнението на проекта;
2. да получи уговореното възнаграждение.
Чл.15. Разработенияте в изпълнение на договора предпроектните проучвания принадлежат
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 16. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. При възникване на
събитието, представляващо непреодолима сила, задължително се съставят съответните
протоколи.
VII. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ И САНКЦИИ
Чл.17. При неизпълнение на договорените задължения неизправната страна дължи на
изправната неустойка в размер на 0.5% от неизпълнението на ден, както и обезщетение за
причинените щети и пропуснатите ползи, но не повече общо 10% от неизпълнението.
Чл.18. (1) Настоящият Договор може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
писмено предизвестие при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от един
месец.
(2) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на ал.1
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да му изплати на неустойка в размер на 20 % от стойността
на договора.
VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.19. За неуредените с този Договор положения се прилагат нормите на действащото в
страната законодателство.
Чл.20. Страните по настоящият договор ще решават споровете и разногласията относно
действителността, тълкуването, изпълнението и неизпълнението на настоящият договор чрез
преговори, за когато това се окаже невъзможно спорът ще се отнася за решаване пред
компетентен съд.
Чл.21. Страните по настоящият договор следва да отправят всички съобщения и уведомления
помежду си в писмена форма.
Чл.22. Страните по настоящия договор решават възникналите спорове относно изпълнението
му чрез преговори, с подписване на споразумение, а когато това се окаже невъзможно спорът
се отнася за решаване пред компетентния съд.
Неразделна част от настоящият договор са документацията за участие, утвърденото от
министъра на икономиката и енергетиката задание и офертата на Изпълнителя. Настоящият
Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и
влиза в сила от подписването му.
за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж. Ивайло Василев

за ИЗПЪЛНИТЕЛ:
...............................

