Приложение № 2

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32040

4112, с.Крумово, тел. 032 906 340 ; факс: 032 906 381

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ПО РЕДА НА ЧЛ.20, АЛ.3, ОТ
ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА.
ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА”, ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:
„РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДА № 152 „МАЛЪК ХАНГАР
ЕОПАТ” ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32040-КРУМОВО ”

Село Крумово, община Родопи, област Пловдив 2019 г.
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Раздел I.
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Целта на настоящата обществена поръчка (ОП) е ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да осигури
икономически най-изгодни условия за реализиране на поръчката, като бъдат избрани
ИЗПЪЛНИТЕЛИ, които да извършат качествено и в срок строителната услуга при найефективното разходване на разполагаемите финансови средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
следване на принципите на публичност, прозрачност, осигуряване на свободна и лоялна
конкуренция и недопускане на дискриминация.
1. Тези указания определят правилата за подготовка на офертата и изискванията
към участниците в ОП с предмет: „Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар
еОПАТ” във военно формирование 32040-Крумово”.
2. Обект на обществената поръчка е изпълнение на СМР по реда чл.20, ал.3, т.1 на
Глава двадесет и шеста „Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица”, от
Закона за обществените поръчки (ЗОП).
3. Срок за изпълнение: до 5 /пет/ месеца от откриване на строителната площадка
(не по-късно от 22.11.2019 г.).
4. Място на изпълнение: във военно формирование 32040-Крумово.
5. Количество:
Съгласно Количествена сметка за извършване ремонт на покрива на сграда № 152
„Малък хангар еОПАТ“ във военно формирование 32040-Крумово (Приложение № 1 към
настоящата Документация).
6. Прогнозна стойност на ОП: 58 738,33 лв. (петдесет и осем хиляди седемстотин
тридесет и осем лева и тридесет и три стотинки) без вкл. ДДС.
7. Начин на плащане:
Плащането ще се извърши с платежно нареждане от военно формирование 32040Крумово, по банковата сметка на избрания за изпълнител на ОП, в срок до 30 (тридесет)
календарни дни след представянето на следните документи:
- фактура-оригинал за заплащане стойността на Строително монтажните работи
(СМР), съгласно договора сключен с избрания за изпълнител на ОП, издадена на името на
военно формирование 32040-Крумово;
- всички документи, предвидени за съставяне на актове и протоколи по време на
ремонтните дейности, и изрично упоменати в договора за изпълнение на строителната
услуга, подписани от комисия назначена със заповед на командира на военно
формирование 32040-Крумово и представител/и на избрания за изпълнител на ОП.

II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
1. Съответствието на извършените СМР с изискванията на възложителя ще се
оценяват чрез проверка на съответствието с горепосочената количествена сметка.
2. Вложените материалните средства и извършените СМР да бъдат със срок на гаранция
не по-малко 5 (пет) години, след въвеждане в експлоатация, считано от датата на
протокола за приемане на услугата, съгласно Наредба 2 /31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежи в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
3. При приемане на СМР извършени от избрания за изпълнител на ОП ще бъдат
изготвени всички документи, предвидени за съставяне на актове и протоколи по време
на ремонтните дейности, и изрично упоменати в договора за изпълнение на
строителната услуга.
4. Контролът на качеството и уреждането на възникналите рекламации ще се
извършва съгласно клаузите на проекта на договор (Приложение № 15 към настоящата
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Документация и действащите към момента на подписването му, нормативни документи
за осигуряване и управление на качеството в МО и БА.
5. Вложените материали и строителните продукти от избрания за изпълнител на ОП да
бъдат със срок на гаранция не по-малко от 5 (пет) години, след въвеждане в експлоатация,
считано от датата на протокола за приемане на услугата, съгласно Наредба 2/31.07.2003
г. за въвеждане в експлоатация на строежи в Р България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
6. Материалите и строителните продукти, които ще се влагат от избрания за
изпълнител на ОП в изпълнение на договорените СМР, да бъдат с маркировка за
съответствие и да се придружават със сертификат за съответствие издаден от
производителя им или декларация за съответствие издадена от него.
7. Избраният за изпълнител на ОП да представя в срок всички документи, протоколи
и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените СМР и приемането
на обекта – декларации за съответствие, гаранционни карти, протоколи, актове и други.

Раздел III.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕТО НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за
обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в обявата и
настоящата документация.
Възложителят отстранява от участие в процедурата всеки участник, за който са
налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 - 5 и 7, от ЗОП, а именно:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по
чл. 108а, чл.159а - 159г, чл.172, чл.192а, чл.194 - 217, чл.219 - 252, чл.253 - 260, чл.301 307, чл.321, 321а и чл.352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл.162, ал.2, т.1, от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че
при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118, чл.128, чл.245 и
чл.301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията по ал.1, т.1, 2 и 7, се отнасят за лицата, които представляват участника
или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи съгласно чл.40, ал.2, от
ППЗОП и за други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
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За липсата на горепосочените обстоятелства участникът предоставя на възложителя
„Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7, от ЗОП”,
(Приложение
№ 6 към настоящата Документация), която се подписва от лицата, които
представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 – 5, от ЗОП се подписва от лицето,
което може самостоятелно да го представлява.
Документите от компетентните органи за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 97,
ал. 6 от ППЗОП), освен ако не са вписани в публичен регистър или подлежащи на
служебно предоставяне на възложителя, както и декларация по чл.3, т.8, и чл.4 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата (Приложение № 8 към
настоящата Документация), регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се представят при
подписване на договора за обществена поръчка само от участника, определен за
изпълнител на ОП.

Раздел IV.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАTA
1. Участниците могат да направят предварителен оглед на покрива на сграда № 152
„Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040-Крумово, за да се запознаят на
място с условията за изпълнение на ОП, преди да изготвят оферта за участие във
възлагането и.
2. Представителите на участниците във възлагането на ОП, желаещи да извършат
оглед, следва да изпратят по електронна поща на лицата за контакт за ОП, 48 часа
предварително следната информация във военно формирование 32040: трите имена, ЕГН,
длъжност и месторабота.
3. За участие при възлагането на настоящата ОП участникът подготвя и представя
оферта за изпълнение на поръчката, която трябва да съответства изцяло на изискванията
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в настоящата Документация. Формата на съдържащите се в
настоящата документацията образци на техническо и ценово предложение следва да се
спазва задължително от всички участници. Участниците не могат да изменят
съдържанието на образците на документите, освен при попълване на информация на
посочените места и допълване със съществена информация.
4.Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на офертите
не се допускат.
5. Офертата следва да бъде представена на адрес: военно формирование 32040Крумово, адрес: п.к. 4112, село Крумово, община Родопи, област Пловдив, лица за
контакт: майор Стоян Славов, сл. тел. 032/906 305, моб. тел.: 0898 740 950 и капитан
Милка Костова, сл. тел. 032/906 339, моб. тел.: 0894 366 898, от 9:00 до 16:00 часа, преди
датата и часа, посочени в Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по чл.20,
ал.3, т.1 от ЗОП, като краен срок за подаване на офертите, публикувана в Профила на
купувача на ВВС, към Документацията на ОП.
6. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска
служба, разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва
да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от
забава или загубване на офертата е за участника. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се ангажира да
съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.
7. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника – лично или
от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо, с обратна
разписка, или чрез куриерска служба, на лицето за контакт, посочено в обявата за
събиране на оферти.
8. Няма да се приемат оферти, които не са поставени в отделен запечатан плик,
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различен от плика на куриерската служба, с която се доставят. Също така, няма да се
приемат оферти, които са изпратени в плик с нарушена цялост, незапечатани, като
връщането е за сметка на участника.
Върху плика с офертата се изписва:
Военно формирование 32040-Крумово
п.к. 4112, село Крумово, община Родопи, област Пловдив
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, с предмет:
„Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно
формирование 32040-Крумово”

________________________________________________
име на участника
_________________________________________________
адрес за кореспонденция
________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес
9. Офертата се подава на български език.
10. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се
представи като „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който
върху копието на документа се съдържа текста „Вярно с оригинала”, поставен е
собственоръчен подпис на представляващия участника и е положен печат. По преценка
на участника, такива документи могат да бъдат представени и в оригинал.
В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен
печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в
обединението.
11. Съдържащите се в настоящата документацията образци на техническо и ценово
предложение са задължителни за участниците.
12. Срокът на валидност на офертите е минимум 60 (шестедесет) календарни дни,
считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявата.

Раздел V.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи:
1. Опис на документите съдържащи се в офертата, по образецa на Приложение № 2
към Документацията.
2. Административни данни за лицето, което прави предложението, по образецa на
Приложение № 3 към Документацията.
3. Техническо предложение, по образецa на Приложение № 4 към Документацията.
4. Ценово предложение, по образецa на Приложение № 5 към Документацията.
5. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, от ЗОП, по
образецa на Приложение № 6 към Документацията.
6. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5, от ЗОП, по
образецa на Приложение № 7 към Документацията.
7. Декларация по чл.3, т.8, и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, по образецa на Приложение
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№ 8 към Документацията.
8. Декларация по чл.327, ал.1, от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ), по образецa на Приложение № 9 към Документацията..
9. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители, по образецa на Приложение
№ 10 към Документацията.
10. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител (при наличие на такъв), по
образецa на Приложение № 11 към Документацията.
11. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор, по образецa на
Приложение № 12 към Документацията.
12. Декларация за срока на валидност на офертата, по образецa на Приложение № 13
към Документацията.
13. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на личните данни,
по образецa на Приложение № 14 към Документацията.
14. Заверено от участника копие на документ за регистрация или посочване на
единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър,
когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за
самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от участника копие), а при
чуждестранни граждани – документът се представя в официален превод на български
език.
15. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на
това, съгласно документите му за регистрация).
15.1. При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай, че
офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за
създаване на обединението, в офертата се представят нотариално заверени пълномощни от
всички участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде
офертата и да попълни и подпише документите, общи за обединението.
15.2. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от
лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ (само
когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или
нотариално заверено копие.
Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща
подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност,
когато такава е изрично записана в тях.
Техническото и ценовото предложение се подписват само от лица, които имат право
да представляват участника и могат да удостоверят пред Възложителя представителните
си функции.

Раздел VI.
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
1. Възложителят осигурява пълен електронен достъп до настоящата Документация
на адрес: http://af.armf.bg, табулатор „Профил на купувача”, падащо меню „Обществени
поръчки по ЗОП”.
2. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен
вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по
един от следните начини:
 лично – срещу подпис;
 по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на
посочения от участника адрес;
 чрез куриерска служба;
 по факс;
 по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис;
 чрез комбинация от тези средства.
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Раздел VII.
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1. Изборът на изпълнител/и на ОП да бъде извършен по критерий „най-ниска
цена”, в български лева с вкл. ДДС, за цялостното и изпълнение.
2. При разглеждане на постъпилите оферти за участие във възлагането на ОП,
Възложителят може да поиска от участниците да изпратят допълнително следната
информация:
- линейни графици за изпълнение на СМР, съгласно тяхното Техническо
предложение;
- описание на технологичната последователност за изпълнение на отделните видове
СМР;
- начин и ценообразуване на СМР, съгласно тяхното Ценово предложение.

Раздел VIII.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено участниците за резултатите от
разглеждането, оценяването и класирането на офертите, като им изпраща утвърдения от
него протокол от работа на комисията и го публикува в Профила на купувача на
Военновъздушните сили, съгласно чл.36а, т.5 от ЗОП.
2. Договора за изпълнение на обществената поръчка се сключва с участника,
класиран на първо място и определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на ОП. Договорът се публикува в
профила на купувача на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно чл.36а, т.5 от ЗОП.
3. Преди сключване на договор участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ,
представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване
(освен ако не са вписани в публичен регистър или подлежащи на служебно предоставяне
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ).
3.1. За удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, от ЗОП свидетелства за съдимост;
3.2. За обстоятелството по чл.54, ал.1, т.3, от ЗОП – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на
участника;
Община по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е община Родопи, област Пловив.
4. Всички представени документи, с които се доказва липсата на обстоятелства,
трябва да са с дата на издаване, предшестваща с не повече от 6 месеца подаването на
офертата, или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях.
IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРA
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер до 5 % (пет процента) от
стойността му без включен ДДС и обезпечава изпълнението им.
2. Участникът, определен за изпълнител на ОП, може да представи гаранцията за
изпълнение която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя в една от следните форми:
2.1. Парична сума - участникът представя оригинала на вносната бележка
(платежно нареждане) за паричната вноска, по сметка на Командването на
Военновъздушните сили, военно формирование 22800-София, в „Уникредит
Булбанк”, гр. София, IBAN: ВG27 UNCR 7000 3320 4488 76, BIC: UNCRBGSF;
или
2.2. Банкова гаранция - участникът представя оригинал на безусловна и
неотменима банкова гаранция за съответната сума, в полза на Командване на
Военновъздушните сили, военно формирование 22800-София, със срок на валидност
8

най-малко 30 (тридесет) календарни дни след срока на изпълнение на договора;
или
2.3. Застраховка - участникът представя оригинала на застраховката, която
обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя и следва да
отговаря па следните изисквания:
 застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на сумата за
гаранцията за изпълнение, посочена в договора;
 застраховката трябва да бъде сключена за конкретния договор и в полза на
Командването на Военновъздушните сили;
 застрахователната премия трябва да е платима еднократно;
 със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след срока на
изпълнение на договора.
3. Участникът, определен за изпълнител на ОП, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение.
4. Когато избраният изпълнител на ОП е обединение, което не е юридическо лице,
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение се уреждат в договора за изпълнение на ОП.
6. Участникът, определен за изпълнител на ОП, представя един от трите
документа касаещи гаранцията за изпълнение (банковата гаранция, платежния
документ за внесената по банков път парична сума по сметката на Командването на
Военновъздушните сили или застраховката), която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя за изпълнение на договора, както следва:
- при избрана форма – парична сума, при неговото сключване;
- при избрани форми „банкова гаранция“ или „засраховка“ - след подписването му.
7. При представяне на гаранцията за изпълнение във формите „банковата гаранция“
или „застраховка“, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на
изпълнителя, изрично се посочва номера и предмета на договора за изпълнение на
строителната услуга.
8. Банковите разходи за издаването на гаранциите за изпълнение се поемат от
избрания за изпълнител на ОП. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по
откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде помалък от размера, който е определен в настоящите указания.
9. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение:
9.1. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са
указани в проекта на договор за изпълнение на ОП (Приложение № 15 към настоящата
Документация).
9.2. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
9.3. Разходите за евентуалното усвояване на гаранцията за изпълнение са съгласно
условията посочени в проекта на договора и се поемат от Възложителя.

Раздел X.
ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Отварянето на офертите ще се извърши във военно формирование 32040Крумово, на датата и часа, посочени в „Обява за събиране на оферти за обществена
поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП“, (публикувана в Профила на купувача, в сайта
на Военновъздушните сили), при условията на чл. 54 от Правилника за прилагане на ЗОП
(ППЗОП).
2. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците,
при спазване на установения режим за достъп до военното формирование в което се
извършва отварянето.
3. Представителите на участниците във възлагането на обществената поръчка,
желаещи да присъстват на отварянето на офертите, следва да изпратят по електронна
поща на лицата за контакт за ОП от военно формирование 32040-Крумово, 48 часа преди
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датата за отваряне на офертите, посочена в „Обява за събиране на оферти за обществена
поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП“, следната информация: трите имена, ЕГН,
длъжност и месторабота.

КОМАНДИР НАВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32040-КРУМОВО
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ

ДИМИТЪР ИВАНОВ
___.___.2019 г.
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Приложение № 1
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
за извършване ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар е ОПАТ“
във военно формирование 32040-Крумово
№
по
ред

мярка

Наименование
на СМР

количество

1

Демонтаж на гръмоотводни уредби

м

360

2

Демонтаж на съществуваща хидроизолация и извозване на
отпадъци

м2

980

3

Изчукване на подкожушена циментова замазка и извозване на
отпадъци

м2

325

4

Пердашена циментова замазка М300 d=2см.

м2

325

5

Добавка за увеличаване на дебелината на замазки за всеки 1 см.

м2

640

6

Подготовка на основата за полагане на хидроизолация,полагане
на битумен грунд - 2слоя

м2

980

Доставка полагане на първи пласт хидроизолация без посипка
4кг ,,SBS'' за зимни условия
Доставка и полагане на втори пласт хидроизолация с посипка
4,5кг ,,SBS'' за зимни условия

м2

1078

Хидроизолация около стъклени куполи

бр.

4

10 Демонтаж на ламаринена обшивка и извозване на отпадъци

м2

52

11 Доставка и монтаж на обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм

м2

52

12 Доставка и монтаж на нови бордове от поцинкована ламарина
0,5 мм
13 Демонтаж на водосточни тръби

м

120

м

60

Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована
ламарина, при ремонти

м.

60

15 Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована
ламарина

бр

14

м

36

м2

80

7
8
9

14

16
17

Доставка и монтаж на улук от поцинкована ламарина 0,5 мм
Демонтаж на единични армирани стъкла на метални рамки
4 бр х 20 кв.м. и извозване на отпадъци

м2

18 Доставка и подмяна на армирани стъкла на метални рамки
м2
4бр х 20 кв.м.
19 Монтаж на гръмоотводна мрежа от арматурно желязо ф 8
м
20 Наем на техника за качване на материали за 8 часов работен ден дни

1078

80
360
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НАЧАЛНИК НА СЕКЦИЯ „ИЛО И ВИ” ВЪВ В. Ф. 32040-КРУМОВО
КАПИТАН

(П)

МИЛКА КОСТОВА
1

ОПИС
на документите съдържащи се в офертата

Приложение № 2
(Образец)

на ………………………………………………………………………………………..…………
(наименование на участника)
за участие във възлагането на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно
формирование 32040-Крумово“
1. Административни данни.
2. Техническо предложение.
3. Ценово предложение.
4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, от ЗОП.
5. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5, от ЗОП.
6. Декларация по чл.3, т.8, и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
7. Декларация по чл.327, ал.1, от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ).
8. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители.
9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител (при наличие на такъв).
10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
11. Декларация за срока на валидност на офертата.
12. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни.
13. Заверено копие на документ за регистрация с единен идентификационен код
(ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър.
14. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в
настоящата обществена поръчка (ако е приложимо).
15. Други (ако е приложимо).
Дата:....................................

Управител на ......................................
………………………………………
(подпис, име фамилия и печат)

1

Приложение № 3
(Образец)
АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ НА УЧАСТНИКА
за участие във възлагането на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно
формирование 32040-Крумово”
1.Наименование на участника_____________________________________________
2.Седалище и адрес на управление: ________________________________________
_______________________________________________________________________
(държава, пощенски код, град, община, квартал, улица № /бл., ет., ап.)

ЕИК: __________________
сл.телефон: ________________ моб. телефон:__________________
факс:______________________ e-mail:________________________
3. Адрес за кореспонденция: ______________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Законен представител на участника: ______________________________________
(да се попълни необходимото - изпълнителен директор, управител, друго):
Три имена на лицето: .___________________________________________________
5. Лице за контакти: _____________________________________________________
Длъжност ____________________
сл.телефон _______________ моб. телефон:_______________
факс:____________________. e-mail:____________________
6. Обслужваща банка: ___________________________________________________
IBAN: ____________________________________ BIC: _______________________
7. Титуляр на сметката:__________________________________________________
8. Данни по регистрацията на участника:

(В случай че участникът е чуждестранно лице, същият представя еквивалент на регистрацията
съгласно неговото национално законодателство).

Номер на решение:_____________
Година на решението: _____________________

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК.
Дата:___________________

Управител на ____________
_______________________

(подпис, име фамилия и печат)
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Приложение № 4
(Образец)
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката
от ………………………………………………………………………………………………
(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление
……………………………………………………………………………………………………
ЕИК………………………….., тел……………………………, факс…………………………,
e-mail………………………………, представлявано от ……………………………………….
……..……………………………………………………………………………………………..,
участник в обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък
хангар е ОПАТ” във военно формирование 32040-Крумово“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка (ОП), Ви информираме, че желаем да
участваме във възлагането й, със следното техническо предложение:
1. Представляваното от мен дружество е в състояние да извърши ремонт на покрива на
сграда № 152 „Малък хангар е ОПАТ” във военно формирование 32040-Крумово, в съответствие с
„Количествена сметка“ (Приложение № 1 към „Документацията за участие в процедурата”,
публикувана в „Профил на купувача“ на Военновъздушните сили).
2. Съгласни сме, съответствието на извършените от нашето дружество строително-монтажни
работи (СМР) с изискванията на възложителя да се оценява чрез проверка на съответствието с
Количествено - стойностна сметка, (Приложение № 1 към проекта на договора).
3. Вложените материали, строителните продукти и извършените СМР ще бъдат със срок на
гаранция (……..)…………години (не по-малко от 5 (пет) години), след въвеждане в
експлоатация, считано от датата на протокола за приемане на услугата, съгласно Наредба
2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежи в Р България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
4. При приемане на СМР извършени от нашето дружество ще бъдат изготвени всички
документи, предвидени за съставяне на актове и протоколи по време на ремонтните дейности, и
изрично упоменати в договора за изпълнение на строителната услуга.
5. Съгласни сме контролът на качеството и уреждането на възникналите рекламации да се
извършва съгласно клаузите на проекта на договор (Приложение № 15 към „Документацията за
участие в процедурата”) и действащите към момента на подписването му, нормативни
документи за осигуряване и управление на качеството в МО и БА.
6. Предлагаме ви срок за изпълнение на ОП - (…..) ….….…. календарни дни. от датата на
подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка по Наредба № 3/31.07.2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, и действащата нормативна уредба, (не по-късно от
22.11.2019 г.)
Дата ..............................

Управител на ...............................................
(подпис, име, фамилия и печат)
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Приложение № 5
(Образец)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№
по
ред

Наименование
на СМР

мярка

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива на сграда № 152
„Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040-Крумово“
от участник:........................................................................................................................................
(пълно наименование на участника)
Уважаеми дами и господа,
Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка, в
български лева, в съответствие с Количествено стойностната сметка и Изискванията на възложителя към
нея.
Ед.
Обща
цена в цена в
Коли
лв. без лв. без
чество
вкл.
вкл.
ДДС
ДДС

1

Демонтаж на гръмоотводни уредби

м

360

2

Демонтаж на съществуваща хидроизолация и извозване на
отпадъци

м2

980

3

Изчукване на подкожушена циментова замазка и извозване на
отпадъци

м2

325

4

Пердашена циментова замазка М300 d=2 см.

м2

325

5

Добавка за увеличаване на дебелината на замазки за всеки 1 см.

м2

640

6

Подготовка на основата за полагане на хидроизолация,полагане
на битумен грунд - 2слоя

м2

980

Доставка полагане на първи пласт хидроизолация без посипка
4 кг ,,SBS'' за зимни условия
Доставка и полагане на втори пласт хидроизолация с посипка
4,5 кг ,,SBS'' за зимни условия

м2

1078

Хидроизолация около стъклени куполи

бр.

4

10 Демонтаж на ламаринена обшивка и извозване на отпадъци

м2

52

11 Доставка и монтаж на обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм

м2

52

12 Доставка и монтаж на нови бордове от поцинкована ламарина
0,5 мм
13 Демонтаж на водосточни тръби

м

120

м

60

14 ламарина, при ремонти

м.

60

15 Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована
ламарина

бр

14

м

36

м2

80

7
8
9

Доставка и монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована

16

Доставка и монтаж на улук от поцинкована ламарина 0,5 мм
Демонтаж на единични армирани стъкла на метални рамки

17 4 бр. х 20 кв.м. и извозване на отпадъци

м2

1078

1

18 Доставка и подмяна на армирани стъкла на метални рамки
м2
4 бр. х 20 кв.м.
19 Монтаж на гръмоотводна мрежа от арматурно желязо ф 8
м
20 Наем на техника за качване на материали за 8 часов работен ден дни

80
360
10

Забележка: Поради голямата височина на сградата, участниците във възлагането на ОП да
включат в ценовото предложение наем на повдигателно съоръжение за качването на строителните
материали на височина 9,50 м!
Общата цена за изпълнение на предвидените СМР е
включен ДДС, и ......... лв. (............... лева), с включен ДДС.

.............. лв. (............... лева), без

Дружеството ни избира форма за гаранция за изпълнение на договора:
- парична сума;
или
- банкова гаранция;
или
- застраховка.
Забележка: Участникът посочва една от трите форми!
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________ (име и фамилия)
__________________________ (длъжност на представляващия участника)
Дата: ……………..
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Приложение № 6
(образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.97, ал.5, ППЗОП
(за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, от ЗОП)

Долуподписаният/Долуподписаните
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване)

в качеството си на _______________________________________________
(изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно чл.97, ал.6, от ППЗОП)

на _______________________________________________________________
със седалище и адрес на управление:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
с ЕИК (съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно
чл.3, ал.1, т.6, от Закона за регистър БУЛСТАТ) _____________________________
във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка по реда на
чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрива на сграда № 152
„Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040-Крумово“
ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.
108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 –
260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за
следното престъпление, посочено в т. 1.1: __________________________
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна.
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна,
но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1:
______________________________________________________________
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

1

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен.

______________2019 г.

(дата на подписване)

Декларатор:_____________________

(подпис, име, фамилия и печат)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват
участника.

Забележка:

 Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП декларацията за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които
представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето,
което може самостоятелно да го представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може
да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е
съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.*
 Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, негови служители
или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или
възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея,
имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се
приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането
на обществената поръчка.
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Приложение № 7
(Образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)

във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка по реда на
чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрива на сграда № 152
„Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040-Крумово“
Долуподписаният/Долуподписаните
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване)

в качеството ми на _______________________________________________
(изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно чл.97, ал.6, от ППЗОП)

на _______________________________________________________________
(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ_____________________________,
със седалище и адрес на управление: __________________________________
__________________________________________________________________
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Представляваният от мен участник:
1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е
установен.
1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на
Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
1

законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е
установен.
______________________________________________________
(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).

2. За представлявания от мен участник не е налице неравнопоставеност
в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Представляваният от мен участник не е представил документ с
невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, когото представлявам, е предоставил изискващата се
информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да
отговарят участниците (включително изискванията за финансови и
икономически условия, технически способности и квалификация, когато е
приложимо).
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 3-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Дата _____________г.

ДЕКЛАРАТОР: _________________
(подпис)

Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да
представлява участника.

• Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата,
които представляват участника. Когато участникът се представлява от
повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го
представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
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1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или
обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за
всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление
или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като
активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни
предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се
предотвратят нови престъпления или нарушения.*
• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато
възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата
структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би
могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост
във връзка с възлагането на обществената поръчка.
• Община по седалището на възложителя е община Родопи.
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Приложение № 8
(образец)
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС)
от участник / подизпълнител
Долуподписаният/ата/ _____________________________________________
(собствено бащино фамилно име)/

ЕГН ________________, притежаващ/а лична карта № ___________________,
издадена на _______________ от _________________ , с постоянен адрес:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
в качеството си на лице по чл. 97, ал. 6, от ППЗОП а именно:
______________________________________________________________
(посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник,
управител, член на СД или УС, пр)/

в _____________________________________________________________
(наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца)

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с
ЕИК/БУЛСТАТ _______________
във връзка с участие във възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20,
ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък
хангар еОПАТ” във военно формирование 32040-Крумово“
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е/не е регистрирано в
юрисдикция с
(ненужното се зачертава)
преференциален данъчен режим, а именно: ___________________________
2. Представляваното от мен дружество е/не е свързано с лица,
регистрирани в
(ненужното се зачертава)
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ________________.
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3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл.4,
т. ______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано
в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
4. Запознат съм с правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл.5, т.3 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистри
рани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим,
контролираните
от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС),
във вр. §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.
_____________2019 г.

(дата на подписване)

Декларатор: ______________________

(подпис, име, фамилия и печат)

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията
се представя от едно от лицата, посочени в чл. чл. 97, ал. 6, от ППЗОП.
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение № 9
(Образец)

по чл.327, ал.1, от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ЗОВСРБ)
Долуподписаният/Долуподписаните
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
в качеството ми на _________________________________________________
на _______________________________________________________________
(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК ________________, със седалище и адрес на управление:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Капиталът на представляваното от мен дружество в размер
_______________________________________
има
следния
произход:
__________________________________________________________________
2. Действителен собственик на капитала на горепосоченото юридическо
лице/едноличен търговец, е/са следното физическо лице/следните юридически
лица:
1.______________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ____________________, постоянен адрес _____________________________,
гражданство ________________, документ за самоличност ____________________
______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ____________________, постоянен адрес _____________________________,
гражданство ________________, документ за самоличност № ________________
______________________________________________________________________
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни обстоятелства.
Дата: ____________
гр._______________

ДЕКЛАРАТОР: _______________________
(подпис)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за
за участие/неучастие на подизпълнител

Приложение № 10
(Образец)

Долуподписаният/ата_________________________________________________
____________________________________________________________________,
в качеството ми на ___________________________________________________,
(посочете длъжността)

на ________________________________________________________________,
(посочете фирмата на участника)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________
___________________________________________________________________
вписана в Търговския регистър с ЕИК _______________________,
участник в обществена поръчка във връзка за участие във възлагането на
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1, от ЗОП с предмет: „ Ремонт на покрива
на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040Крумово ”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ
Представляваният
от
_____________________________________

мен

участник:

(посочва се наименованието на участника)

1. При изпълнение на обществената поръчка ще използва/няма да използва
(невярното твърдение се зачертава)
подизпълнители.
2. Подизпълнителят/ите/ ще извършват следните дейности, както следва:

(таблицата по т.2 се попълва само в случай че участникът ще използва подизпълнител/и)

Идентификационни данни за
подизпълнителя

Видове дейности, които ще изпълнява
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3. Приемаме условията, посочени в документацията за участие и сме
съгласни да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените
подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.
4. За всеки от подизпълнителите представяме декларация за съгласие.
Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося
наказателна отговорност по чл.313 от НК.
____________2019 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____________________

(подпис, име, фамилия и печат)

Забележка: Декларацията се попълва задължително от управляващия
участника по регистрация или от упълномощено от него лице.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за
за съгласие за участие на подизпълнител

Приложение № 11
(Образец)

Долуподписаният/ата_________________________________________________
___________________________________________________________________,
в качеството ми на ___________________________________________________,
(посочете длъжността)

на ________________________________________________________________,
(посочете фирмата на участника)

със седалище и адрес на управление: _____________________________________
____________________________________________________________________
вписан в Търговския регистър с ЕИК _______________________,
във връзка за участие във възлагането на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1,
от ЗОП с предмет: „Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар
еОПАТ” във военно формирование 32040-Крумово“
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ
Ние, _______________________________________________________________
(посочва се наименованието на дружеството)

сме съгласни да участваме като подизпълнител на ___________________________

(посочва се участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са:
1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

Забележка: Изброяват се конкретните дейности, които ще бъдат изпълнени от
подизпълнителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося
наказателна отговорност по чл.313 от НК.
____________2019 г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: _____________________

(подпис, име, фамилия и печат)

Забележка: Декларацията се попълва задължително от управляващия участника по
регистрация или от упълномощено от него лице.
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Приложение № 12
(Образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за
съгласие с клаузите на проекта на договор

Долуподписаният/ата____________________________________________
_______________________________________________________________,
лична карта № ____________________, издадена на __________________,
от МВР ________________________, с ЕГН _________________________,
в качеството ми на _________________________________________________,
(посочете длъжността)

на ____________________________________________________________,
(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно
формирование 32040-Крумово”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ
в качеството ми на участник _________________________________________
(посочете наименованието на участника),

представляваното от мен дружество е съгласно с клаузите на проекта на
договор.

____________2019 г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____________________

(подпис, име, фамилия и печат)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за
срок на валидност на офертата

Приложение № 13
(Образец)

Долуподписаният/ата____________________________________________
_______________________________________________________________,
лична карта № ____________________, издадена на __________________,
от МВР ________________________, с ЕГН _________________________,
в качеството ми на _________________________________________________,
(посочете длъжността)

на ____________________________________________________________,
(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно
формирование 32040-Крумово ”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ
в качеството ми на участник _________________________________________
(посочете наименованието на участника),

срокът на валидност на нашата оферта е ____(________________) календарни
дни, (минимум 60 календарни дни), като при желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
този срок може да бъде удължен до сключване на договора за възлагане на
поръчката.

____________2019 г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____________________

(подпис, име, фамилия и печат)
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Приложение № 14
(образец)
ДЕКЛАРАЦИЯ
за
съгласие за събиране, използване и
обработване на лични данни
Долуподписаният/ата/ _____________________________________________
(собствено бащино фамилно име)

ЕГН ________________, притежаващ/а лична карта № ______________________,
издадена на __________________ от ___________________ ,
с постоянен адрес: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен/а съм военно формирование 32040-Крумово, с адрес: п.к. 1606, село
Крумово, община Родопи, област Пловдив, ЕИК 1290101890011, да събира,
съхранява и обработва личните ми данни, които предоставям във връзка с
участие във възлагането на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покрива
на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040–
Крумово”,
Запознат/а съм с :
 Целта и средствата на обработка на личните ми данни;
 Доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от
отказа за предоставянето им;
 Правото на достъп и коригиране на събраните данни.
С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка
на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на
личните данни.
Дата: ____________
гр._______________

ДЕКЛАРАТОР: ______________________
(подпис)
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Приложение № 15

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№ 400- ________ /____.____.2019 г.
Днес, _______________2019 г., в село Крумово, между
Военно формирование 32040-Крумово, представлявано от командира
на военно формирование – бригаден генерал Димитър Иванов, с адрес: п.к.
4112, село Крумово, община Родопи, област Пловдив, ЕИК 1290101890011,
наричано за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
___________________________________________________________
______,
със
седалище
и
адрес
на
управление
______________________________________,
ЕИК:
_____________,
представлявано
от
_____________________________, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
от друга страна,
на основание чл.112, ал.1, от ЗОП, във връзка с проведена
обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, и утвърдено предложение
от Протокол с рег. № ….……../……...2019 г., от работата на комисията,
назначена със заповед на командира на военно формирование 32040Крумово с № РД-……/……….2019 г., за разглеждане, оценка, допускане и
класиране на офертите на участниците в обществена поръчка, се сключи
настоящият договор.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема за свое
задължение, срещу заплащане, да извърши Строително монтажни работи
(СМР) за ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във
военно формирование 32040-Крумово, съгласно „Количествено-стойностна
сметка за извършване ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар
еОПАТ“ във военно формирование 32040-Крумово“ (КСС), (Приложение
№ 1 към настоящия договор).
Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да
упражнява за своя сметка, функции на координатор по безопасност и
здраве, съгласно Наредба №2/ 22.03.2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни
и монтажни работи.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3. Заплащането на извършените СМР по настоящия договор да се
извършва по цени, посочени в КСС.
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Чл.4. (1) Общата стойност на договора е ____________________ лв.
(_________________________),
без
включен
ДДС,
или
_______________________ лв. (______________________), с включен ДДС,
и се формира като обща цена за извършването на всички СМР, подробно
описани в КСС.
(2) В общата стойност по предходната ал.1 са включени всички
необходими разходи за извършване доставките на необходимите
строителни материали и СМР по предмета на настоящия договор, всички
вложени материали и оборудване, за битово и техническо осигуряване на
работници и служители, транспорт, управление, застраховки, наеми за
строителни машини и други подобни, както и всички останали прилежащи
разходи за извършване с необходимото качество на работите и приемането
на обекта.
(3) Цената на описаните в КСС СМР като обем и съдържание не
подлежи на промяна за срока на действие на договора.
(4) СМР изпълнявани в отклонение от нормативно установените
правила за изпълнение и приемане (съгласно Правила за извършване и
приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР), не се изплащат
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.5. Плащането ще се извърши с платежно нареждане от военно
формирование 32040-Крумово, в срок до 30 (тридесет) календарни дни,
след представянето на документите съгласно чл.6 от настоящия договор,
по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка………………………..,
Банков код BIC:...................................
Разплащателна сметка IBAN:....................................
Чл.6. Необходими документи за извършване на плащане:
- надлежно оформена фактура-оригинал за стойността на
извършените СМР, съгласно настоящия договор, издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на името на военно формирование 32040-Крумово, със
следните данни:
 адрес: п.к. 4112, село Крумово, община Родопи, област
Пловдив;
 МОЛ: Димитър Иванов;
 ЕИК: 1290101890011.
- всички документи, предвидени за съставяне на актове и протоколи
по време на ремонтните дейности, и изрично упоменати в договора за
изпълнение на строителната услуга, подписани от комисия назначена със
заповед на командира на военно формирование 32040-Крумово и
представител/и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.7. При възникване на непредвидени допълнителни количества
или видове СМР в рамките на общата стойност на възложените СМР
съгласно клаузите на настоящия договор, същите се изпълняват само след
вписване в заповедната книга на обекта, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на
подизпълнител при наличие на обстоятелствата по чл.66, ал.4 от ЗОП и
след представяне на следните документи:
1. Искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено чрез
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Становище от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по
искането или част от тях като недължими;
3. Фактура – оригинал, издадена от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Подробни количествено-стойностни сметки за действително
извършените работи.
5. Приемо-предавателен протокол/ протокол за приемане на
дейностите между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за остойностяване на извършените СМР.
6. Съответните протоколи и актове по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане към
подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на
отстраняване на причината за отказа (когато е приложимо), както и когато
не е представен някой от изискуемите документи за плащане съгласно
клаузите на договора.
Забележка: Този член от проекта на договор ще е валиден само при
условие че в офертата на избрания за изпълнител на ОП е декларирано
участие на подизпълнител и съответно подизпълнителят е декларирал, че
е съгласен да бъде подизпълнител!
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.9. (1) Срокът на изпълнение на договорените СМР е …. (………..)
календарни дни, (не по-късно от 22.11.2019 г.)
(2) За начало на изпълнението на договора се счита датата на
подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка по
Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, и действащата нормативна уредба.
(3) За крайна дата на цялостното изпълнение на дейностите по
настоящия договор се приема датата на подписване на Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа, обр. 15 по Наредба №
3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
(4) В този срок не влизат задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
гаранционните срокове съгласно чл.36 от настоящия договор, които се
изпълняват до изтичането му.
(5) За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи за изпълнение на
строителната услуга, в това число и приемо - предавателния протокол за
цялостно приемане на обекта, се подписват от комисия назначена със
заповед на командира на военно формирование 32040-Крумово.

3

Чл.10. (1) Изпълнението на договорените СМР да се спира,
установяващо се с Акт, обр.10, от Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра
на регионалното развитие и благоустройството, при следните условия:
1. Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с
протокол между участниците в строителството;
2. Освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като
природни бедствия, война, граждански размирици и др.;
3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до
строителната площадка за извършване на СМР, установена с протокол
между участниците в строителството.
4. Наличие на непреодолима сила.
(2) При спиране на СМР на основание настоящия договор, крайният
срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането.
ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.11. Мястото на изпълнение на СМР по настоящия договор е
територията на военно формирование 32040-Крумово.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СМР съгласно КСС, при спазване на нормативно
установените правила за изпълнение и приемане на СМР и изискванията
на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията.
Чл.13. Вложените материали и строителните продукти от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да бъдат със срок на гаранция … (……..) години (не помалко от 5 (пет) години), след въвеждане в експлоатация, считано от
датата на протокола за приемане на услугата, съгласно Наредба № 2
/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежи в Р България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти.
Чл.14. Материалите и строителните продукти, които ще се влагат от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на договорените СМР, да бъдат с
маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат за
съответствие издаден от производителя им или декларация за съответствие
издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички
документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане и
заплащане на изпълнените СМР и приемането на обекта – декларации за
съответствие, гаранционни карти, протоколи, актове и други.
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Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява нарежданията
на определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по чл.25 и чл.26 от
настоящия договор.
Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя
сметка, в 7 (седем) дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него СМР в
гаранционния срок съгласно чл.13 от настоящия договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти
при неправилна експлоатация на сградите и съоръженията.
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не изпълнява устни
разпореждания без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по отношение
промени в някои от договорените СМР.
Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписването на
настоящия договор да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за
изпълнението му, съгласно чл.31 от него.
Забележки:
1. Това условие важи само ако избрания за изпълнител избере форма
за гаранция за изпълнение – парична сума!
2. В случай, че избрания за изпълнител избере форма за гаранция за
изпълнение банкова гаранция или застраховка, то те се преставят след
подписването на договора, като в тях изрично да се посочи номера на
договор!.
Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 5-дневен срок след
подписването на този договор, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен
вид (на хартиен и оптичен носител) списъци на лицата, механизацията и
техниката, необходими за изпълнение на договорените СМР.
Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифицирано
техническо ръководство за изпълнение на СМР през целия период на
изпълнението на обекта.
Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими
мерки за опазване на пътищата и подходите, ползвани от него по време на
строителството, както и за безопасността на съществуващия трафик, за
което носи пълна отговорност. В случай на констатирана и писмено
доказана повреда на съществуващите пътища и подходи при
изпълняваните от него СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги
ремонтира за своя сметка.
Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои
представители в комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с
изпълнение на нормативната уредба.
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Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащанията по
настоящият договор в съответствие с договорените срокове и условия.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител, имат право във
всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява
контрол върху качеството и количеството на изпълнените СМР.
Чл.26. Строителният контрол и контролът на качеството на
изпълняваните СМР от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще се упражнява от
лицата, посочени в „Списък на представители на Възложителя, които ще
упражняват строителен контрол за обектa Те ще извършват контрол на
количествата вложени строителни материали и качеството на извършените
СМР, ще проверяват и подписват актове, протоколите за извършените
СМР и ще заверяват генералната сметка.
Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заверява извършените и
доказани с подробни количествени сметки СМР и други разходи.
Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до обекта,
съгласно предварително представения списък на лицата и механизацията
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на договорените СМР.
Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено
изпълнени СМР да бъдат отстранени или поправени съгласно
изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на СМР и
нормативните документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.30. При виновно неизпълнение на ремонта в договорения срок за
изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се
считат за окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не
подлежат на възстановяване.
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.31. (1) Гаранция за изпълнение на договора служи за
обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.
(2) Гаранцията за изпълнение е в размер на ............ лв. (............. лева),
(до 5 % от стойността на договора по чл.4, ал.1. от настоящия договор, без
вкл. ДДС) и е срок на валидност 30 (тридесет) дни след приемане на
изпълненото СМР на обекта, удостоверено с протокол за установяване
годността за ползване на строежа, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора, към
момента на подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя:
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Вариант 1: Оригинал или сканирано копие от банков документ,
заверен „Вярно с оригинала” и печат на дружеството, за внесена парична
сума, по сметка на Командване на Военновъздушните сили, военно
формирование 22800-София:
„Уникредит Булбанк”, гр. София,
IBAN: ВG27 UNCR 7000 3320 4488 76,
BIC: UNCRBGSF;
или
Вариант 2: Оригинал на документ за безусловна и неотменима
банкова гаранция за изпълнение от обслужващата го банка в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
или
Вариант 3: Застраховка (застрахователна полица), която обезпечава
изпълнението чрез пълно покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Забележка: Избрания за изпълнител сам избира формата на
гаранция за изпълнение!
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху посочената сума като
гаранция, за периода, през който средствата законно са престояли при
него.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на
договора, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнението на
този договор, като има право да приспадне от гаранцията дължимите
неустойки, вследствие лошо или забавено изпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на
договора след представяне на документите съгласно чл.6 от настоящия
договор.
(7) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал
спор между страните относно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или въпросът е отнесен за решаване пред съда. При
решаване на въпроса в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи
към усвояване на гаранцията за изпълнение, в размер, отговарящ на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
следните случаи:
1. При съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
размера и правото на получаване на неустойки, предвидени в раздел IX.
НЕУСТОЙКИ от настоящия договор;
2. При произнасяне на съдебен орган по спор между страните. В този
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата или част от
гаранцията за изпълнение, за удовлетворяване на свое вземане, в
съответствие с решението на съдебния орган;
3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на
договора или договорът бъде развален по негова вина или е налице
неизпълнение или изпълнение, което е частично, некачествено, забавено
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или неточно, на което и да е от задълженията на изпълнителя по този
договор.
Чл.32. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от
гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на
задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от
гаранцията, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.
(3) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
договора, сумата от гаранцията за изпълнение на договора се усвоява
изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне от гаранцията
дължимите неустойки вследствие пълно или частично неизпълнение,
неточно или забавено изпълнение на задълженията по договора от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, Изпълнителят е длъжен в срок до 30
(тридесет) дни да допълни съответната гаранция до размера, уговорен в
чл. 31, ал. 2, като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на
същия, или учреди банкова гаранция.
VІІI. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА
ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР И РЕКЛАМАЦИИ
Чл.33. Контролът по качеството на извършените СМР и уреждането
на възникнали рекламации ще се извършва съгласно действащите към
момента на подписване на настоящия договор, нормативни документи по
управление на качеството в Министерството на отбраната.
Чл.34. (1) Гаранционния срок на извършените СМР по настоящия
договор е – ……….. години (не по-малко от 5 (пет) години);
(2) Гаранционните срокове за всички изпълнени видове СРР,
неупоменати в договора, са минималните гаранционните срокове,
определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и
благоустройство.
Чл.35. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на
Приемо - предавателния протокол за цялостно приемане на обекта и
въвеждането на обекта в експлоатация.
Чл.36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички
проявени дефекти в изпълнените СМР на обекта, в гаранционните срокове
съгласно чл.36 от настоящия договор, за поддържане на качеството и
непрекъснатата му експлоатация.
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(2) Когато през време на гаранционните срокове след въвеждането в
експлоатация (ползване) на строителния обект се появят скрити дефекти
на обекта, споровете при непостигане на съгласие се решават по съдебен
ред.
Чл.37. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето
през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.
Чл.38. Гаранционната отговорност се изключва, когато проявените
дефекти са резултат от форсмажорно обстоятелство.
IX. НЕУСТОЙКИ
Чл.39. (1) При неспазване срока за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на 0,1 (нула цяло и едно на сто) % от общата
стойност на договорените видове дейности по настоящия договор без
включен ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента);
(2) В случай на частично или пълно неизпълнение на договора,
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 5% (пет)
процента) от стойността на неизпълнената част на договора без включен
ДДС.
(3) При виновно прекратяване на договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 20% (двадесет
процента) от стойността на договорените СМР, съгласно чл.4 от настоящия
договор.
(4) За неустойката по предходната ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
удовлетворява от гаранцията за изпълнение, а за стойността над нейния
размер - по общия исков ред.
(5) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от
правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди,
съгласно действащото законодателство в Република България.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.40. Настоящият договор се прекратява:
(1) По взаимно съгласие от двете страни, изразено в писмена форма.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи предаването на обекта с повече
от 30 (тридесет) дни или не извърши договорените СМР по уговорения
начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.
В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на строителя само стойността на
тези работи, които са изпълнени качествено и могат да му бъдат полезни.
(3) На основание чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
(4) При прекратяване на легитимността на юридическото лице на
изпълнителя, без правоприемство.
(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци.
(6) Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си
за изпълнение на ремонта, или използва подизпълнител, който е различен
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от този, който е посочил.
Забележка: При наличие на такъв!
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно,
без предизвестие с уведомление, отправено до другата страна, когато се
установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е дружество, което е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим и е лице, което е
контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, съгласно ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. В този
случай не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на
извършените доставки, а получените плащания подлежат на незабавно
възстановяване заедно със законната лихва.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с
предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, без да дължи
неустойка, като заплаща единствено приетите извършени до този момент
работи.
Чл. 41. Прекратяването на настоящия договор, независимо от
причините, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за
изпълнените на обекта СРР.
ХI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.42. Страните не носят отговорност за пълно или частично
неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако
неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила, като
земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти,
граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареждания и
други подобни, които са наложени с административен акт на държавен или
общински орган.
Чл.43. За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство,
настъпило след сключване на договора, което е извън разумния контрол на
страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е било
предвидимо, не е било предотвратено.
Чл.44. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е в следствие
на неположена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата
грижа е могло да бъде предотвратено.
Чл.45. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила
страната, която се позовава на нея, е длъжна писмено да уведоми
насрещната страна в срок от 5 (пет) работни дни от възникването или
преустановяването й.
Чл.46. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено, с
акт, изходящ от компетентен държавен или общински орган.
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Чл.47. Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по
чл.39 срок за възникването на непреодолимата сила, или тя не бъде
потвърдена по предвидения в предходната точка начин, страната не може
да се позовава на форс-мажорни обстоятелства.
Чл.48. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна,
която е била в забава, не може да се позовава на форс-мажорните
обстоятелства.
ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.49. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и приема да не разкрива на
трети лица по никакъв начин, или да използва извън рамките на настоящия
договор, информация, станала му известна при изпълнението му.
Чл.50. Документ, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станал достояние на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на настоящия договор и отнасящ
се до дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неговите формирования или
служители, ще остане изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще
бъде върнат при прекратяване на настоящия договор.
Чл.51. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при изпълнението на
настоящия договор, да не заснема, фотографира или по какъвто и да е друг
начин, да записва изображения на военни обекти и техника.
XІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.52. Изменение по настоящия договор се смята за действително,
ако е изготвено в писмена форма, подписано е от двете страни и е
допустимо съгласно чл.116 от ЗОП.
Чл.53. Всички спорове и разногласия, възникнали между страните
във връзка с изпълнението или тълкуването на настоящия договор, се
уреждат чрез преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, се
уреждат по съдебен ред, съгласно българското законодателство.
Чл.54. Нищожността на някоя от клаузите по договора, не води до
нищожност на друга или на договора като цяло.
Чл.55. Нито една от страните по договора, няма право да предава
правата и задълженията си по настоящия договор на трети лица.
Чл.56. Неразделна част към настоящия договор e „Количественостойностна сметка за извършване ремонт на покрива на сграда № 152
„Малък хангар еОПАТ“ във военно формирование 32040-Крумово“,
(Приложение № 1, състоящо се от 2 (два) броя листове, съдържащи
некласифицирана информация).
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Чл.57. Адреси на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Военно
формирование
32040Крумово Aдрес: п.к. 4112, село
Крумово, община Родопи, област
Пловдив,
Лица за контакт:
Майор Стоян Славов
Сл. тел.: 032/906 305
Моб. тел.: 0898 740 950
Капитан Милка Костова,
Сл. тел. 032/906 339,
Моб. тел.: 0894 366 898
факс: 032/906492
e-mail: logistic@24ab.bg

ИЗПЪЛНИТЕЛ
…………………………
Адрес: гр. .......бул./ул. „……. № ..,
Лице за контакт: ..................
Телефон: .............. и
факс: ...............
e-mail: ……….

Чл.58. Настоящият договор се състави и подписа в 2 (два)
еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
Чл.59. Договорът влиза в сила в деня на регистрирането му в деловодната
система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действа до цялостното изпълнение на
задълженията от двете страни.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ
32040-КРУМОВО

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

.....................................................
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ
ДИМИТЪР ИВАНОВ
КОМАНДИР НА
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ
32040-КРУМОВО

...........................................
…………………………….
УПРАВИТЕЛ НА
…………………………….
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Приложение № 1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за извършване ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар
еОПАТ“ във военно формирование
32040-Крумово
към договор № ………………/………2019 г.
Ед. цена
Коли в лв. без
чество вкл. ДДС

Наименование
на СМР

мярка

№
по
ред
1

Демонтаж на гръмоотводни уредби

м

360

2

Демонтаж на съществуваща хидроизолация и
извозване на отпадъци

м2

980

3

Изчукване на подкожушена циментова замазка
и извозване на отпадъци

м2

325

Пердашена циментова замазка М300 d=2 см.
Добавка за увеличаване на дебелината на
замазки за всеки 1 см.
Подготовка на основата за полагане на
хидроизолация,полагане на битумен грунд 2слоя
Доставка полагане на първи пласт
хидроизолация без посипка 4 кг ,,SBS'' за зимни
условия
Доставка и полагане на втори пласт
хидроизолация с посипка 4,5 кг ,,SBS'' за зимни
условия

м2

325

м2

640

м2

980

9

Хидроизолация около стъклени куполи

бр.

4

10

Демонтаж на ламаринена обшивка и извозване
на отпадъци

м2

52

11

Доставка и монтаж на обшивка с поцинкована
ламарина 0,5 мм

м2

52

м

120

м

60

м.

60

бр

14

м

36

м2

80

4
5
6

7

8

12 Доставка и монтаж на нови бордове от
поцинкована ламарина 0,5 мм
13 Демонтаж на водосточни тръби
14

Доставка и монтаж на готова водосточна тръба
от поцинкована ламарина, при ремонти

15 Доставка и монтаж на водосточно казанче от
поцинкована ламарина
Доставка и монтаж на улук от поцинкована
16
ламарина 0,5 мм
Демонтаж на единични армирани стъкла на
17 метални рамки 4 бр. х 20 кв.м. и извозване на
отпадъци

Обща
цена в
лв. без
вкл. ДДС

м2
1078
м2
1078
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18 Доставка и подмяна на армирани стъкла на
метални рамки 4 бр. х 20 кв.м.
Монтаж на гръмоотводна мрежа от арматурно
19
желязо ф 8
Наем на техника за качване на материали за 8
20
часов работен ден

м2

80

м

360

дни
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Общата цена за изпълнение на договорените СМР е .............. лв.
(............... лева), без включен ДДС, и ......... лв. (............... лева), с
включен ДДС.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ
32040-КРУМОВО

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

.....................................................
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ
ДИМИТЪР ИВАНОВ
КОМАНДИР НА
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ
32040-КРУМОВО

...........................................
…………………………….
УПРАВИТЕЛ НА
…………………………….
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