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 ОП 

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. 

Благоевград 

Директорът на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце 

Делчев“ - гр.Благоевград, с адрес гр. Благоевград, бул. „Васил Левски” № 60, в 

качеството на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие 

при възлагане на поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки с публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти, с 

предмет на поръчката: „Ремонт на покриви, основна и помощна училищни сгради на 

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. 

Благоевград“. 

От датата на публикуването обявата за обществената поръчка, на всички 

заинтересовани лица, се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията 

за участие на следния интернет адрес: http:// http://pgtlp-blg.com/, „Профил на 

купувача“, Раздел „Обществени поръчки по ЗОП“. 

Участниците следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, 

условия и изисквания, посочени в Документацията.  

Заинтересованите лица могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по 

условията на обществената поръчка до 3 /три/ дни преди изтичане на срока за 

получаване на офертите. 

Възложителят предоставя разясненията най-късно на следващия работен ден чрез 

публикуване в профила на купувача. 

Офертите на участниците ще се приемат на адрес: гр. Благоевград, бул. „Васил 

Левски” № 60, всеки работен ден до датата и часа, посочени в обявата за обществена 

поръчка. 

За нерегламентираните в настоящата документация условия по провеждане на 

поръчката се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и 

международни нормативни актове, свързани с предмета на поръчката. 

Възлагането на обществената поръчка е основана на принципите на Договора за 

функциониране на Европейския съюз, както и на произтичащите от него принципи на 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, 

пропорционалност, публичност и прозрачност, което от своя страна дава възможности за 

участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя, описани в 

настоящата документация, включваща комплекса от документи, съставляващи 

документацията за участие в процедурата. 

 

 

 

http://9ou-blagoevgrad.com/


 

 

3 

 

РАЗДЕЛ І 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ 

ЗОП 
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РАЗДЕЛ ІІ 

 

1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

1.1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Предмет и 

прогнозна 

стойност на 

поръчката: 

„Ремонт на покриви, основна и помощна училищни сгради на 

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце 

Делчев“ - гр. Благоевград“. 

Прогнозна стойност на поръчката: 143 505,73 лв. (сто четиридесет и три 

хиляди петстотин и пет лева и седемдесет и три стотинки) без включен 

ДДС или 172 206,88 лв. (сто седемдесет и две хиляди двеста и шест лева и 

осемдесет и осем стотинки) с включен ДДС. 

Предвиденият финансов ресурс не може да се надвишава. 

 

1.2. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

На основание чл. 186 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 

20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез събиране на 

оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, чл. 187-190 от ЗОП и съгласно 

чл. 96-97 от ППЗОП. 

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт на покриви, основна и 

помощна училищни сгради на Професионална гимназия по туризъм и лека 

промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“. 

Обект на поръчката: Строителство. 

 Източник на финансиране – Поръчката се финансира от бюджета на 

Министерство на образованието на науката. 

 Мотиви за избор на реда за провеждане на настоящата обществена поръчка: 

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 143 505,73 лв. 

(сто четиридесет и три хиляди петстотин и пет лева и седемдесет и три стотинки) 

без включен ДДС или 172 206,88 лв. (сто седемдесет и две хиляди двеста и шест лева 

и осемдесет и осем стотинки). 

 Предвид изложеното, и след съобразяване на обстоятелството за планирани 

обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на предходните 12 

месеца, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, Възложителят прилага реда за 

възлагане чрез събиране на оферти с обява, когато планираната за провеждане поръчка 

за строителство е с прогнозна стойност от 50 000.00 (петдесет хиляди) лева до 270 000.00 

(двеста и седемдесет хиляди) лева без включен ДДС.  
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Срок на изпълнение на поръчката:  

Срокът за изпълнение на строителството, предмет на настоящата поръчка, е не по-

кратък от 20 /двадесет/ календарни дни и не по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни, 

считано от датата на подписване на договора с избрания изпълнител. 

Място на изпълнение: Професионална гимназия по туризъм и лека 

промишленост „Гоце Делчев“ -  гр. Благоевград“, бул. „Васил Левски“ №60. 

 Срок на валидност на предложенията: 60 (шестдесет) календарни дни, като 

срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. 

Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.  

 Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената 

поръчка.  

 Участник ще бъде отстранен от участие в тази поръчка, ако представи оферта с 

по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от 

страна на Възложителя. 

РАЗДЕЛ III 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на 

строително-монтажни работи, , съгласно изискванията на Възложителя, Техническата 

спецификация и приложената  Количествена сметка, част от настоящата документация. 

Видове и количества дейности, включени в предмета на поръчката.  

 

 
Наименование СМР Ед. м. Количество 

1. Демонтаж на шапка по бордове от поцинкована 

ламарина  
м 249,00 

2. Демонтаж на стара хидроизолация по покрив м2 1 482,00 

3. Демонтаж на съществуващи воронки бр. 28,00 

4. Демонтаж на ПВЦ тръби ф110мм, ВК за отводняване м 340,00 

5. Изкърпване на циментова замазка м2 592,00 

6. Доставка и полагане на топлоизолация от XPS 10см м2 1 235,00 

7. Доставка и полагане на полиетиленово фолио м2 1 235,00 

8. Направа на арм. циментова замазка за наклон м2 1 235,00 

9. Доставка и монтаж на нови воронки бр 28 

10. Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф110мм, ВК за 

отводняване 
м 340,00 

11. Направа на холкери  м 249,00 

12. Полагане на  хидроизолация  м2 1 482,00 

13. Доставка и монтаж на нова ламаринена обшивка по борд 

на покрив  
м 249,00 
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14. Полагане  гол (неизолиран) пров. AL 8мм на бетонови 

блокчета през 1м по покрива 

м 
190,00 

15. Полагане  екструдиран пров. AL 8мм на скоби  през 1м 

по фасадите 

м 
42,00 

16. Монтаж предпазна газова тръба 2”  бр 2,00 

17. Монтаж на мълниезащитна мачта с Н=2м бр 1,00 

18. Монтаж мълниеприемник с изпреварващо действие 

DT=60мкс 

бр 
1,00 

19. Направа заземление с 2бр тръби 2 ½” по 3м бр 
2,00 

20. Монтаж на прав съединител бр 2,00 

21. Измерване преходно съпротивление на заземител бр 
2,00 

22. Изхвърляне на строителни отпадъци и почистване на 

обекта 

м3 
32,00  

 

  
 

РАЗДЕЛ IV 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Съгласно чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз 

основа на икономически най-изгодната оферта, като в настоящата обществена поръчка 

класирането на офертите се извършва по критерий за възлагане „Оптимално 

съотношение качество/цена” (чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП). 

 

РАЗДЕЛ V 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, се оценява по 

методиката за оценка на офертите и получава ОЦЕНКА, с която участва в крайното 

класиране. 

 

Комплексна оценка (КО) при 

следните показатели за оценяване 

Максимален брой 

точки 

Относителна 

тежест в крайната 

оценка 

1. Показател „Срок за изпълнение на 

строителството” (ПСС) 

100 20% 

2. „Финансови показатели” (ФП) 100 50% 

3. Показател „Гаранционен срок” 

(ПГ) 

100 20% 

4. Показател „Мерки за опазване на 

околната среда“ (ПМ) 

100 10% 
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I.1. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата 

 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула: 

КО = ПСС х 20% +ФП х 50% + ПГ х 20% + ПМ х 10% 

I.2. Показатели за оценяване са: 

а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) - 

представлява срок за изпълнение на СМР - тегловен коефициент – 20 %  

б) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - представлява предложена от участника 

крайна цена - тегловен коефициент – 50 % 

в) ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ПГ) - предложен гаранционен срок – 

тегловен коефициент – 20 % 

г) ПОКАЗАТЕЛ „МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” (ПМ) - 

тегловен коефициент – 10 % 

 

I.3. Последователност и методика на оценка: 

 

а) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС) - 

тегловен коефициент в КО - 20% 

Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по 

показател ПС е 100 точки, както следва: 

Изчислява се по формулата:  

 

ПСС = (Сmin/Сi )  х  100  =   ...... (брой точки) 

 

Където Сi е срокът за изпълнение в дни съгласно Техническото предложение на 

съответния участник; 

Където Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-

кратък срок за изпълнение на поръчката. 

Максимално възможна комплексна оценка е 100 точки! 

 

Забележка: Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по-кратък 

от 20 /двадесет/ календарни дни и не по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни. 

Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число! 

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за 

строителство по-малък от горепосочения.  

 

б) ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП) - предложена от участника крайна цена и 

ценообразуващи показатели - максимално възможна оценка 100 точки, тегловен 

коефициент в КО – 50% 

 

Изчислява се по формулата:  

ФП = (Цmin/Цi) х 100...... ( брой точки ) 
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 От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за 

изпълнение на поръчката по-висока от 143 505,73 лв. (сто четиридесет и три 

хиляди петстотин и пет лева и седемдесет и три стотинки) без включен ДДС или 

172 206,88 лв. (сто седемдесет и две хиляди двеста и шест лева и осемдесет и осем 

стотинки). 

  

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие с изискванията/условията на документацията за 

участие в процедурата.  

 

в) ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ПГ) - предложен гаранционен срок – 

тегловен коефициент – 20 %  

- предложен гаранционен срок – изчислява се по формулата:  

ПГ = (Gi/Gmax) х 100  =   ...... (брой точки) 

 

Където Gi е предложената от конкретния участник в процедурата сума от средни 

гаранционни срокове в години, изчислени в таблица. 

Където Gmax е най-голямата предложена от участник в процедурата сума от средни 

гаранционни срокове в години, изчислени в таблица. 

Сумата от средни гаранционни срокове в години за всеки участник се изчислява по 

следната таблица: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

по 

ред 

Вид СМР по 

отделните 

части 

% от 

обема 

СМР 

/%/ 

Минимален 

гаранционен 

срок по 

Наредба №2 

/години/ 

Предложен 

от 

участника 

гаранционен 

срок 

/години/ 

Общ 

гаранционен 

срок 

Среден 

гаранционен 

срок 

1. Хидроизолация      

2. Електро      

 

Където: 

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност 

на обекта в % 

- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4 

- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3 

- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни 

срокове по отделните части.  

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за 

изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените 

в чл. 20, ал. 4 от 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. 
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Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по-дълги от 

предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти 

минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 

г. 

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над 

максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за 

отстраняване. 

Забележка: В колона 5 „Предложен от участника гаранционен срок /години/“ 

участникът посочва предлагания от него гаранционен срок над минималния такъв, 

посочен 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. Гаранционният срок, който е 

получен в колона 6 „Общ гаранционен срок“ като сбор от колона 4 и колона 5, обвързва 

участниците. Общият гаранционен срок, който се получава като сума от колона 4 и 

колона 5 не следва да надвишава два пъти гаранционния срок от Наредба 

№2/31.07.2013 г. за съответния вид СМР. 

 

 

г) ПОКАЗАТЕЛ „МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА” (ПМ) - 

тегловен коефициент – 10 % 

 

Подпоказател Степен на съответствие Брой точки 

М1 - Предложение относно „Мерки за опазване на околната среда”-тегловен 

коефициент – 10 % 

 

Максимален 

брой точки - 

100 точки  

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява 

дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават 

качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й и в срок.  

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се 

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по 

следните критерии, като комисията посочва обективни мотиви за присъждане на 

съответния брой точки.  

Участниците предвиждат мерки за опазване на околната среда, свързани със 

следните аспекти: 

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и др.;  

2. Подобряване системата за управление на околната среда; 

3. Осигуряване компетентност и екологична култура на персонала. 

4. Използване на влаганите материали и оценка на влиянието им върху околната среда. 

5.Създаване на отпадъци, повторно използване, екологично оползотворяване  и 

отстраняване на отпадъците. 

На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не 

отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и в срок 

изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. По отношение 

офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се 

прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на 

съответната оферта. 

 

Фактори, влияещи 

на оценката 

  

Описание на В техническото предложение:  100 точки 
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предвидените мерки 

за опазване на 

околната среда 

свързани с 

посоченото от 

Възложителя, както 

и такива по преценка 

на участника 

Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки 

един посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя, 

както и повече от 5 /пет/ допълнителни мерки – подробно 

описание на всички мерки. 

- Предвидени са дейности за мониторинг на отрицателно 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти по 

време на изпълнението на договора; 

 - Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки  

- Предложените мерки са конкретни, ефикасни и адекватни 

Участникът е посочил конкретни похвати за намаляване 

отрицателното влияние на строителния процес върху 

посочените аспекти по време на строителството 

В техническото предложение: 

- Предвидени са мерки за опазване на околната среда по 

всеки от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя, 

както и между 3 /три/ и 5 /пет/ допълнително мерки – подробно 

описание на всички мерки 

- Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на 

всяка от предложените мерки 

- Предложените мерки по всеки един от посочените 

аспекти са конкретни, ефикасни и адекватни. Участникът е 

посочил канкретни похвати за намаляване на отрицателното 

влияние на строителния процес върху посочените аспекти по 

време на изпълнение на договора 

- Не са предвидени дейности за мониторниг на 

отрицателното влияние на строителния процес върху 

посочените аспекти по време на изпълнението на договора, или 

- Участникът е предвидил мерки по всеки един аспект, 

както и повече от 5 /пет/ допълнително мерки, но една от тях не 

е конкретна или ефикасна и адекватна. 

50 точки 

В техническото предложение: 

Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки 

един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя, 

както и по – малко от 3 /три/ допълнителни мерки 

- Предложените мерки по един или повече от аспектите не 

са конкретни, ефективни и/или адекватни, или описанието е 

формално и недостатъчно конкретно описано и оценено, или 

- Участникът не е посочил конкретни похвати за 

намаляване на отрицателното влияние на строителния процес 

върху посочените аспекти по време на изпълнението на 

договора или 

- Не са предвидени дейности за контрол на изпълнението 

на една или повече от предвидените мерки или 

- Участникът е предвидил мерки по всеки аспект, както и 

допълнителни мерки, без ограничение в броя им, но две или 

повече от тях не са конкретни, или ефикасни и/или адекватни. 

10 точки 

 

Дефиниции: 
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Отрицателно влияние на строителния процес – Конкретното негативно влияние, 

което строителния процес оказва върху околната среда, във връзка с посочените от 

възложителя аспекти.. 

подробно описание – подробното описание включва: Обърнато задълбочено внимание 

на всеки риск; Описанието е с конкретно и безспорно съдържание, не съдържа 

абстрактни и общи изрази. Обективно възможно е на експертно ниво да се достигне 

до едно безспорно съдържание на описанието на всеки един риск. 

Конкретни мерки – конкретни мерки са мерки, които са описани по такъв начин, че да 

не се дава възможност за свободна интерпретация на същите, тоест не с общи или 

абстрактни понятия, а с безспорни такива или с дефиниции на спорните понятия. 

Ефикасни и адекватни мерки –мерки, които за експерта в областта безспорно носят 

полза и безспорен резултат във връзка с въздействието на рисковете за изпълнение на 

поръчката. 

Конкретни похвати – Конкретен похват е похват, който е описан по такъв начин, че 

да не се дава възможност за свободна интерпретация на същия, тоест не с общи или 

абстрактни понятия, а с безспорни такива или с дефиниции на спорните понятия. 

Формално описание –– просто изброяване на рисковете, без да се посочват 

конкретните проявления на риска. Използвани са абстрактни, общи изрази, без да се 

конкретизира в какво се изразява конкретният риск и какви конкретно са предвидените 

мерки. 

Негативно влияние – конкретно отрицателно проявление на риска  върху дейностите, 

които изпълнителят извършва, в изпълнение на договора. 

Формално и недостатъчно конкретно описани и оценени – направено е просто 

изброяване, без да се опише конкретното проявление и/или са използвани общи 

абстрактни изрази, които нямат безспорно обективно – конкретно съдържание. 

Адекватни мерки – Адекватността на мерките се преценява на експертно ниво. 

Адекватни мерки са тези, които носят реална полза за предотвратяване на риска от 

гледна точка на експерта в конкретната област. 
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РАЗДЕЛ V 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОФЕРТАТА 

1.1. Общи изисквания 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то 

е установено. 

Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна 

форма, за да участват при възлагането на поръчка. 

Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

 

За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е 

придал на процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален 

характер, като всяко нарушение на процедурните правила препятства сключването на 

законосъобразен договор за изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка 

затруднява оперативната работа на Възложителя. Избягването на горепосочените 

усложнения и предотвратяването на възможността предложение, което в максимална 

степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде отстранено от участие в 

процедурата по изключително формални причини, налага участниците да спазват 

стриктно настоящите указания и правилата на приложимата нормативна уредба. 

Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника да 

приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и 

документацията за участие при спазване на Закона за обществените поръчки. 

Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не 

ангажира по никакъв начин Възложителя. 

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка 

на участника. Участниците се представляват от законните си представители или от лице, 

изрично упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. 

Овластяването се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, 

което се прилага в оригинал към офертата. 

Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, 

заложени в настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на 

предложението. 

1.2. Обединение. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), 

което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в 

обединението (или консорциума) сключват договор/спогодба/споразумение. Участникът 

следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението както и следната информация във връзка с настоящата 

обществена поръчка: 

1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

Когато изисканият документ не е приложен или когато в приложения 

документ липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия – 
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участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка. 

1.4. Представителство. Участниците - юридически лица се представляват от 

законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в 

процедурата, което се доказва с изрично нотариално заверено пълномощно. Един 

пълномощник не може да представлява повече от един участник. Пълномощното следва 

да посочва кои документи е оправомощен да подписва пълномощникът, ако такива 

пълномощия се предвиждат. 

 

1.5. Подизпълнители. Участниците могат да използват подизпълнители, като 

посочат в офертата подизпълнителите и дела от поръчката (Образец № 5), който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят 

доказателство за поетите от подизпълнителите задължения – Декларация за съгласие от 

подизпълнител (Образец № 6). Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях 

да не са налице основания за отстраняване от процедурата.  

Забележка: Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

 

2. Условия за допустимост на участниците. Основания за отстраняване. 

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за 

когото е налице някое от следните обстоятелства:  

2.1.1. 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; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка 

или трета страна;  

2.1.3. 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; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

2.1.5. 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; 

2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 

 

Забележка: Основанията по т. 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.6. се отнасят за: лицата, 

които представляват участника; лицата, които са членове на управителни и надзорни 

органи на участника; 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. 

 

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се прилагат: 
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1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по 

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 

клонът е регистриран; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; 

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, 

които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно 

законодателството на държавата, в която са установени. 

 

2.2. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице 

основанията по т. 2.1.1 - т. 2.1.6, възникнали преди или по време на процедурата. 

2.3. Посочените в т. 2.1.1. - 2.1.6. основания за отстраняване се прилагат и когато 

участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 

обединението е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в т. 2.1. от 

настоящата документация.  

2.4. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на посочените в чл. 57, 

ал. 3 от ЗОП срокове. 

При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата 

на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП със собственоръчно 

подписани декларации. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. (Образец 

№3) 

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. Декларациите се представят и от 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. (Образец №4). 

 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на 

обединението. 

 

3. Критерии за подбор, отнасящи се до технически и професионални 

способности на участниците. 

 

3.1. Участникът следва да докаже, че има опит в извършването на дейности – 

идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка. 

Предвид горното, участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) 

години от датата на подаване на офертата минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, 

идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. 
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За дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 

настоящата обществена поръчка, участниците следва да приемат „Строителни и 

монтажни работи по ремонт и/или изграждане на покриви на сгради“. 

*** Участникът декларира съответствието си с критерия за подбор по т. 3.1 

относно техническите и професионални способности в декларация по образец (Образец 

№ 9). 

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП за доказване изпълнението на това 

минимално изискване преди сключване на договор с избрания изпълнител се представя 

списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, 

датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

 

3.2. Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип 

/персонал/ за изпълнение на поръчката и работници, както следва: 

3.2.1. Квалифицирани работници за строителни работи:  

- Работници по хидроизолация – 3 бр.;  

- Тенекиджии – 2 бр.;  

- Ел. работници – 2 бр.; 

- Общи работници – 4 бр. 

*** Участникът декларира съответствието си с критерия за подбор по т. 3.2 

относно техническите и професионални способности в декларация по образец (Образец 

№11). 

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП за доказване изпълнението на това минимално 

изискване преди сключване на договор с избрания изпълнител се представя списък на 

персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които 

ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на 

лицата. 

 

3.3. Участникът следва да разполага със собствено, наето или ползвано на 

друго правно основание оборудване /механизация/ минимум, както следва:  

3.3.1. Бордова товарна кола до 3 тона – 1 бр.;  

3.3.2. Пробивна машина – 1 бр.; 

*** Участникът декларира съответствието си с критерия за подбор по т.3.3 

относно техническите и професионални способности в декларация по образец 

(Образец №10). 

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП за доказване изпълнението на това 

минимално изискване преди сключване на договор с избрания изпълнител се представя 

декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще 

бъдат използвани за изпълнение на поръчката. 

3.4. Всеки участник трябва да е сертифициран в областта на строителството 

по следните стандарти: 
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EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството за дейностите или 

еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП. 

EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда или еквивалентен, 

или еквивалентни мерки, съгласно чл. 63, ал. 1, 11 от ЗОП. 

*** Съответствието с поставеното изискване по т. 3.4 се декларира с 

представяне на декларация по образец (Образец №12). 

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП за доказване изпълнението на това 

минимално изискване преди сключване на договор с избрания изпълнител се представя 

заверено копие от сертификатите или еквивалентни документи.   

Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от 

всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне 

на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 

участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване 

на обединението. 

4. Подготовка и разглеждане на офертите. 

За участие в поръчката участникът подготвя и представя оферта, която трябва 

да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при 

спазване на разпоредбите на ЗОП.  

Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка, 

съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, върху която се посочват: 
 наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 

адрес; 

 наименованието на поръчката, за която се подават документите 

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Офертата се 

подава на български език и се подписва от управляващия или представляващия 

участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на 

участника, ако същият разполага с такъв. 

За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 

1. подател на офертата или заявлението за участие; 

2. номер, дата и час на получаване; 

3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата, когато е 

приложимо. 

При получаване на офертата върху опаковката по чл. 47, ал. 2 от Правилник за 

прилагане на закона за обществените поръчки се отбелязват поредният номер, 

датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. 
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В тези случаи не се допуска приемане оферти от лица, които не са включени в 

списъка. 

Получените оферти се предават на председателя на комисията назначена от 

Възложителя, за което се съставя протокол с данните от регистъра. Протоколът се 

подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.  

Срок на валидност на предложенията: 60 (шестдесет) календарни дни, като 

срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. 

Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.  

Място и срок за подаване на офертите за участие: в сградата на 

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. 

Благоевград, бул. „Васил Левски“ № 60, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., 

краен срок за получаване – 17:00 часа на 16.10.2018 г. 

Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите оферти ще 

бъдат отворени в 10.00 ч. на 17.10.2018 г., Кабинета на директора на Професионална 

гимназия по туризъм е лека промишленост „Гоце Делчев“ – гр. Благоевград, бул. 

„Васил Левски“ № 60. 

Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия от 

длъжностни лица, назначена със заповед на Възложителя, след изтичане на срока за 

приемане на офертите.  

Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 

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

оферти. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява 

техническите и ценови предложения на участниците.  

При извършване на тези действия могат да присъстват участниците в поръчката 

или техни упълномощени представители. 

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на 

офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за 

утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува 

в профила на купувача. 

Членовете на Комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна 

обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в Комисията.  

Когато по обективни причини член на Комисията не може да изпълнява 

задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава 

заповед за определяне на нов член. 

Членовете на комисията и консултантите подписват декларация относно липсата 

на конфликт на интереси съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Въз основа на протокола и проекта на договор Възложителят избира изпълнител 

на поръчката или прекратява процедурата с мотивирано решение. 

Избраният за изпълнител участник представя актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Всяка оферта следва да съдържа: 

 Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

Описът на документите следва да се постави в началото на офертата. Всички документи, 

съдържащи се в офертата, следва да бъдат подредени, съгласно описа  (Образец №1); 
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 Представяне на участник (Образец №2); 

 Документ за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което 

не е юридическо лице), от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 
1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (в случай, 

че офертата не е подписана от законен представител); 

 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

(Образец № 3) 

 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП 

(Образец № 4); 

 Декларация за участие на подизпълнители в обществената поръчка (Образец № 

5) – ако е приложимо; 

 Декларация за съгласие на подизпълнител (Образец № 6), придружена с 

доказателства по чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗОП - ако е приложимо; 

 Техническо предложение (Образец № 7); 

 Към техническото предложение всеки участник прилага документ за 

упълномощаване, в случай че лицето, което подава офертата, не е законен представител 

на участника.  

 В Техническото предложение всеки участник декларира съгласието си с 

клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор. 

     В Техническото предложение всеки участник декларира срок на валидност на 

офертата. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 60 

(шестдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Забележка: Срокът на валидност на офертите е времето, през което 

участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената 

поръчка. 

 Техническото предложение на всеки участник трябва да съдържа предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на 

възложителя.  

 В Техническото предложение всеки участник декларира съгласието си със срок 

за изпълнение на поръчката – не по-кратък от 20 /двадесет/ календарни дни и не по-

дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни. 

 

 Ценово предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 8) с и без 

включен ДДС, отправено от Управителя /изрично упълномощено лице/, подписано 

собственоръчно и подпечатано. В случай на упълномощаване се прилага пълномощно-

оригинал;  

 Всяка страница от техническото и ценовото предложение на участника, следва 

да е с подпис на лицето, представляващо участника, и печат; 

 Да изготви и представи с офертата си Линеен график за изпълнение на 

поръчката съответстващ на срока за изпълнение.  
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 Допълнителните приложения към техническото предложение и ценовото 

предложение следва да бъдат с подпис от лицето, представляващо участника и 

печат. 

 Декларация (Образец № 9); 

 Декларация (Образец №10); 

 Декларация (Образец №11); 

 Декларация (Образец №12); 

 Декларация (Образец №13). 

 

Гаранция за изпълнение.  

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, 

определен за изпълнител на обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една 

страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на 

задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи 

като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна. 

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора 

за изпълнение на обществената поръчка.  

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

- парична сума; 

- банкова гаранция; 

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя 

банковата гаранция, платежния документ за внесената по банков път гаранция за 

изпълнение на договора или застраховката, обезпечаваща изпълнението, при сключване 

на договора за изпълнение на поръчката. 

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по 

сметка на възложителя. 

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за 

изпълнение под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, 

удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от 

съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите 

по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с 

подпис и печат или само с подпис, в случай че печат не се изисква. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в 

полза на възложителя и че е със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след 

изтичане на срока за изпълнение на договора. Същата трябва да бъде открита в 

съответствие с условията по приложения в документацията образец на банкова гаранция 

за изпълнение на договора. 

При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане, в банковата 

гаранция или застраховката, изрично се посочва договора, за който се представя 

гаранцията. 

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е 

юридическо лице, в документа за гаранцията за изпълнение следва да е отразено, че тя се 
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внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само 

идентификация на единия от тях. 

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между 

възложителя и изпълнителя. 

Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият 

участник да представи гаранция за изпълнение. 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, 

определен за изпълнител на обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една 

страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на 

задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи 

като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна 
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РАЗДЕЛ VI  

ОБРАЗЦИ 

Образец № 1 

 

Опис на документите съдържащи се в офертата 

 

На участника ……………….…………………………………………………… 

За участие в обществена поръчка с предмет:  

„Ремонт на покриви, основна и помощна училищни сгради на Професионална 

гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“ 

 

Пор. 

№ 

 

Съдържание 

Вид на документа 

и номера на 

страниците. 

/оригинал или 

заверено копие/ 

1.   от стр.… до стр…  

2.   от стр.… до стр… 

3.   от стр.… до стр… 

4.   от стр.… до стр… 

5.   от стр.… до стр… 

6.   от стр.… до стр… 

7.   от стр.… до стр… 

8.   от стр.… до стр… 

9.   от стр.… до стр… 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис (и печат) 

(документът се подписва от законния 

представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице) 

__________________________ 
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Образец № 2 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

 

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 

обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви, основна и помощна училищни 

сгради на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - 

гр. Благоевград“ 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 

Седалище и адрес на управление: 

 Страна, код, град, община 

 Квартал, ул., №,  

 Телефон, факс,  

 E-mail: 

 

Единен идентификационен код  

БУЛСТАТ  

Инд. № по ЗДДС  

Банкови сметки 

 Обслужваща банка 

 Титуляр на сметката 

 Банкова сметка (IBAN) 

 Банков код (BIC) 

 

Данни за подателя/законния 

представител/пълномощника: 

 Трите имена 

 Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН 

 Длъжност 

 Телефон / факс / e-mail: 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена поръчка за 

възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази 

документация и приети от нас. 

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в обществена поръчка с предмет: 

„Ремонт на покриви, основна и помощна училищни сгради на Професионална 

гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“. 
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3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в 

обществената поръчка. 

 4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата 

обществена поръчка. 

 5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че 

същата ни бъде възложена. 

 6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв 

предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в 

нея. 

 7. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане 

от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

 Като неразделна част от настоящата оферта, представяме Списък на 

документите, съдържащи се в офертата  в подписан и подпечатан вид. 

 ***Когато Участник в поръчката е обединение, настоящия образец на оферта 

се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което 

е упълномощено от членовете на обединението, съгласно актът за създаване на 

обединение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: _________2018 г.    Име и фамилия:____________________ 

Длъжност:_____________________  

Подпис и печат:_____________________ 
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Образец № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   

данни по документ за самоличност  

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

в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 

на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)   

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 

обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви, основна и помощна училищни 

сгради на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - 

гр. Благоевград“. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в 

сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) 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, чл. 321а и чл. 352 – 353е  от Наказателния кодекс; 

2. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в 

сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на 

тези по т. 1., в друга държава членка или трета страна. 

3. Не е / е налице (невярното се зачертава) конфликт на интереси, който не може 

да бъде отстранен. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

Възложителя в 7-дневен срок от настъпването им. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

„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 
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приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 

възлагането на обществената поръчка. 

Декларацията се подписва от всички лица по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. В 

случай че участникът е обединение, декларация се представя от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението. В случай, че при изпълнение на 

обществената поръчка ще се използват подизпълнители декларацията се 

представя и от подизпълнителите. 

 

 

ДАТА:  2018 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 

      

     (име и фамилия) 
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Образец № 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   

данни по документ за самоличност  

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

в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 

на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на участника/съдружника в обединение/подизпълнителя)   

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 

обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви, основна и помощна училищни 

сгради на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - 

гр. Благоевград“, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител 

(отбелязва се само обстоятелството, което се отнася за лицето): 

а) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;     

б) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 

задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; 

в) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 

задължения, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

г) 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 и към община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 

задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но размерът на 

неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 на сто 

от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 
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2. По отношение на представлявания от мен участник не е налице 

неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

3. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил 

документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

4. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил 

изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

ДАТА:  2018 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 

      

     (име и фамилия) 
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Образец № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

За участие на подизпълнители в обществената поръчка 

  

Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   

данни по документ за самоличност  

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

в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 

на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на участника)   

 

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 

обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви, основна и помощна училищни 

сгради на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - 

гр. Благоевград“ 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Участникът  , който представлявам 

 (наименование на участника)  

1. При изпълнението на горната обществена поръчка няма да използва / ще използва подизпълнители. 

 (ненужното се зачертава) 

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат 
 

 (наименование на подизпълнителя/ите) 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата като такива; 

3. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо   на сто от 

от общата стойност на поръчката, в т.ч.: (дял в проценти) 

- Участието на подизпълнителя   ще бъде   на сто от 

 (наименование на подизпълнителя) (дял в проценти) 

общата стойност на поръчката.  

- Участието на подизпълнителя   ще бъде   на сто от 

 (наименование на подизпълнителя) (дял в проценти) 

общата стойност на поръчката.  
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4. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнители е, както следва: 

- Подизпълнителят  ще изпълнява следните дейности: 

 (наименование на подизпълнителя)  

 

(описание на дейностите) 

- Подизпълнителят  ще изпълнява следните дейности: 

 (наименование на подизпълнителя)  

 

(описание на дейностите) 

5. Приемаме условията на възложителя относно използването на подизпълнители и сме 

съгласни да отговаряме за действията, бездействията и работата на посочените 

подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 

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

обстоятелства. 

 

 

 

ДАТА:  2018 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 

      

     (име и фамилия) 
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Образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие на подизпълнител 
Долуподписаният/ата  ЕГН  

 (трите имена на декларатора)   

данни по документ за самоличност  

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

в качеството си на  

 (длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист) 

на  ЕИК/БУЛСТАТ  

 (наименование на подизпълнителя)   

в съответствие с изискванията за възлагане, чрез събиране на оферти с обява, на 

обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви, основна и помощна училищни 

сгради на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - 

гр. Благоевград“, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. В качеството ми на представляващ на  

 (наименование на подизпълнителя) 

съм съгласен да участва като подизпълнител на  

 (наименование на подизпълнителя) 

2. Дейностите, които ще изпълняваме са следните: 

 

(описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани от подизпълнителя) 

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в 

горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

4. Във връзка с изискванията на възложителя към подизпълнителите за участие в процедурата приложено 

представяме следните документи: 

-   

-  

(списък на приложените документи) 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 

обстоятелства. 

ДАТА:  2018 г.  ДЕКЛАРАТОР:  

     (подпис, печат) 

      

     (име и фамилия) 
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Образец № 7 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Относно: Участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП 

чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на покриви, основна и помощна 

училищни сгради на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост 

„Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“ 

От ………………………………………………………………………………………, 

     (наименование на участника) 

 с ЕИК………………………………………… (ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН, или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), със 

седалище и адрес на управление: …………………………………………..………………… 
(посочва се адрес в зависимост от вида на участника, регистрация в търговски, граждански, или друг регистър, и  в 

съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен), телефон: 

………………………, факс: ……………………, Е-mail адрес: …………………….…….., 

представлявано от ………………………………….. - ………………………….….…………, 
(имената на законния или упълномощен представител) 

в качеството му на ……….………………………………………… (управител, прокурист, 

пълномощник и пр.)  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

процедурата, заявяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в 

документацията за участие в обществената поръчка. 

С настоящото заявяваме, че предлагаме да изпълним обявената от Вас обществена 

поръчка с предмет: „Ремонт на покриви, основна и помощна училищни сгради на 

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. 

Благоевград“ в съответствие с поставените от Вас изисквания в документацията по 

настоящата поръчка и приложимите нормативни актове. 

     1. Декларираме качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем в съответствие 

с Техническите спецификации. 

2. Предлагаме: 

Предложение относно „Мерки за опазване на околната среда” …………………… 

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

Участникът може да добави толкова редове, колкото сметне за необходимо. 

3. Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор към документацията за 

участие. 
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4. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ……. (…….)  

календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като 

може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.  

5. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

6. Срок за изпълнение на строителството ……………………….календарни дни. 

Указание: Срокът за изпълнение не следва да бъде по - кратък от 20 /двадесет/ 

календарни дни и не по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни.  

Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!  

От участие се отстранява участник, който е предложил срок  извън горепосочения 

такъв. 

Прилагам: Подробен линеен график, изготвен съобразно изискванията от 

документацията за участие. 

7. Гаранционен срок за СМР ……………………………………………………..  

1 2 3 4 5 6 7 

№ 

по 

ред 

Вид СМР по 

отделните 

части 

% от 

обема 

СМР 

/%/ 

Минимален 

гаранционен 

срок по 

Наредба №2 

/години/ 

Предложен 

от 

участника 

гаранционен 

срок 

/години/ 

Общ 

гаранционен 

срок 

Среден 

гаранционен 

срок 

1. Хидроизолация      

2. Електро      

 

 Където: 

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на 

обекта в % 

- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4 

- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3 

- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни 

срокове по отделните части.  

 

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените 

строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от 

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. 

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от 

предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти 

минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум 

предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване. 
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ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и 

подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило 

подписа. 

 

 

Име и фамилия:_____________________ 

Длъжност:_________________________ 

 Подпис и печат:_________________ 
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Образец № 8 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

 „Ремонт на покриви, основна и помощна училищни сгради на 

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. 

Благоевград“ 

От:.................................................................................................................................................. 

(наименование на участника в обществената поръчка) 

с адрес: ........................................................................................................................................  

тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ................................................... 

представляван от ........................................................................................................................ 

                                         (трите имена и длъжността на представляващия) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на 

Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним 

обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия: 

 

І. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на ..................... 

лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: 

…………….........……………) с ДДС, съгласно приложените подробни количествено – 

стойностни сметки. 

ІІ. Елементи на ценообразуване на единичните цени – единичните цени следва 

да бъдат изготвени със следните елементи на ценообразуване: 

1. П1 – Средна часова ставка - до 2.80 лв. на час   ……. лв./час  

2. П2 - Допълнителни разходи върху труд - до 90%.   ……. % 

3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация - до 35% ……. % 

4. П4 – Доставно -складови разходи – до 8%    ……. % 

5. П5 – Печалба  до 10 %      ……. % 

6. П6 – Разходни норми - УСН, Билдинг, СЕК  

ІІІ. Подробни количествено-стойностни сметки – съгласно приложение № 1 към 

ценово предложение. 

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено 

и срочно изпълнение на поръчката, съгласно предвижданията и изискванията на 

Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, 

проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство 

на обекти от вида и обема, предмет на горепосочената обществена поръчка.  
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*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на 

строителните работи в съответствие с изискванията от документацията за участие и 

оферирани с представената от нас оферта. Цените са посочени в български лева. 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Анализите и калкулациите за видовете СМР на твърдите единични цени с 

посочен код по УСН, Билдинг, СЕК. 

2. Количествено - стойностни сметки – Приложение №1 към „Ценово 

предложение”.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Участник, който е предложил цена за изпълнение над 

максимално определения от възложителя финансов ресурс, ще бъде отстранен от 

участие в процедурата, а именно: 143 505,73 лв. (сто четиридесет и три хиляди 

петстотин и пет лева и седемдесет и три стотинки) без включен ДДС или 172 

206,88 лв. (сто седемдесет и две хиляди двеста и шест лева и осемдесет и осем 

стотинки). 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всяка страница от ценовото предложение следва да бъде 

подписана и подпечатана с печат на дружеството.  

 
 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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Приложение № 1 към „Ценово предложение“ за видовете СМР 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………………………………………………………...……… 

Предмет: „Ремонт на покриви, основна и помощна училищни сгради на 

Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. 

Благоевград“ 

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените по-долу единични фирмени цени и цени на 

материалите да не включват ДДС, независимо от това дали офериращата фирма е 

регистрирана или не по ЗДДС. Начисляването на ДДС се посочва в офертната форма на 

целия обект на отделен ред.  

Количествени сметки: 

№ Наименование СМР 
Ед. 

м. 

Коли-

чество 
Ед.цена 

Стойност лв. 

без ДДС  

1 

Демонтаж на шапка по бордове от 

поцинкована ламарина  
м 249,00   

2 

Демонтаж на стара хидроизолация по 

покрив 
м2 1 482,00   

3 Демонтаж на съществуващи воронки бр. 28,00   

4 

Демонтаж на ПВЦ тръби ф110мм, ВК за 

отводняване 
м 340,00   

5 Изкърпване на циментова замазка м2 592,00   

6 

Доставка и полагане на топлоизолация от 

XPS 10см 
м2 1 235,00   

7 

Доставка и полагане на полиетиленово 

фолио 
м2 1 235,00   

8 

Направа на арм. циментова замазка за 

наклон 
м2 1 235,00   

9 Доставка и монтаж на нови воронки бр 28,00   

10 

Доставкаи монтаж на ПВЦ тръби 

ф110мм, ВК за отводняване 
м 340,00   

11 Направа на холкери  м 249,00   

12 Полагане на  хидроизолация  м2 1 482,00   

13 

Доставка и монтаж на нова ламаринена 

обшивка по борд на покрив  
м 249,00   

14 

Полагане  гол (неизолиран) пров. AL 8мм 

на бетонови блокчета през 1м по покрива 

м 
190,00   

15 

Полагане  екструдиран пров. AL 8мм на 

скоби  през 1м по фасадите 

м 
42,00   

16 Монтаж предпазна газова тръба 2”  бр 2,00   

17 Монтаж на мълниезащитна мачта с Н=2м бр 1,00   
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18 

Монтаж мълниеприемник с изпреварващо 

действие DT=60мкс 

бр 
1,00   

19 

Направа заземление с 2бр тръби 2 ½” по 

3м 

бр 
2,00   

20 Монтаж на прав съединител бр 2,00   

21 

Измерване преходно съпротивление на 

заземител 

бр 
2,00   

22 

Изхвърляне на строителни отпадъци и 

почистване на обекта 

м3 
32,00   

Всичко без ДДС:  

20 % ДДС:  

Всичко с ДДС:  

   
  

 

 

ВАЖНО!!! Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и 

подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило 

подписа. 

При офериране на цена над максималната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от 

участие в процедурата. 

Име и фамилия:_____________________ 

Длъжност:_________________________  

Подпис и печат:_____________________ 
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Образец №9 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от __________________________________________________________________________ 

(име/ наименование на участника) 

Представляван от ____________________________________________________________ 

Във връзка с участието ни поръчка с предмет: „Ремонт на покриви, основна и 

помощна училищни сгради на Професионална гимназия по туризъм и лека 

промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“, декларирам, че:  

През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата съм изпълнил 

дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена 

поръчка, а именно: 

№ по ред строителство 

(кратко описание) 

Възложител Период на 

изпълнение 

Стойност 

/лева/ 

     

     

     

     

     

     

     

За дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на 

настоящата обществена поръчка, участниците следва да приемат „Строителни и 

монтажни работи по ремонт и/или изграждане на покриви на сгради“. 

За доказване на техническите и професионалните способности на участниците се 

представят списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, 

придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено 

в съответствие с нормативните изисквания. 

*** Доказателство за извършено строителство се представя преди сключване 

на договора с избрания изпълнител под формата на  удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания след. 

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

на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия        __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Подпис __________________________ 
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Образец № 10 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният/ната……….……………..………………………………………., в 

качеството си на …………………………………........................... /Управител или друг 

представител/ на ………………………………………………………………………………... 
/посочване на наименованието на участника/, 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 

покриви, основна и помощна училищни сгради на Професионална гимназия по 

туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“, 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното : 

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

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

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

4. .............................................. 

5. .............................................. 

6. .............................................. 

7. …………………………….. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата:…………………….   Декларатор : ……………..................... 

                                                                                                  (Подпис и печат) 
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Образец № 11 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

/посочете фирмата на участника/, 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 

покриви, основна и помощна училищни сгради на Професионална гимназия по 

туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“ 

 Участникът........................................................................................................................, 

(посочете наименованието на участника) 

който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката: 

 

*общ професионален опит представлява опитът по специалността 

 

През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното 

участие на горепосочените експерти. 

 

Дата:…………………….   Декларатор : ……………..................... 

                                                                                                  (Подпис и печат) 

 

 

№ 

 

Специалност 

 

Име, презиме и фамилия Квалификация 

Общ 

професионален 

опит 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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Образец № 12 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ната……….……………..………………………………………., в 

качеството си на …………………………………........................... /Управител или друг 

представител/ на ………………………………………………………………………………... 

/посочване на наименованието на участника/, 

  участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 

покриви, основна и помощна училищни сгради на Професионална гимназия по 

туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“, 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Притежавам следните сертификати, съгласно изискванията на Възложителя: 

1. ………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата:…………………….   Декларатор : ……………..................... 

                                                                                                  (Подпис и печат) 
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Образец № 13 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

 

№........................./....................2018 г. 

 

Днес,……………2018 година, в гр. Благоевград, се сключи настоящия договор 

между: 

I. Професионална гимназия по туризъм и лека промишлиност „Гоце Делчев“ 

– гр. Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, п.к. 2700, бул. „Васил Левски” № 60, 

БУЛСТАТ: 101074104, представлявано от  Димитрина Иванова - Директор, и 

……………………………. – Счетоводител, наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

II. ............................................................................. със седалище и адрес на 

управление гр. ........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК 

........................., представлявано от ............................................. - ..........................., наричан 

по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП 

и във връзка с възлагането на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от 

ЗОП, чрез събиране на оферти с обява, се сключи настоящият договор за следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

  Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да изпълни 

обществена поръчка с предмет: „Ремонт на покриви, основна и помощна училищни 

сгради на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце 

Делчев“ - гр. Благоевград“  на обект: Професионална гимназия по туризъм и лека 

промишленост „Гоце Делчев“ - гр. Благоевград, в сграда – публична държавна 

собственост, управлявана от Димитрина Иванова - Директор, находяща се в гр. 

Благоевград, бул. „Васил Левски“ № 60. 

(2) Дейността по ал. 1 се извършва съгласно Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх. 

№………………………..., неразделна и съставна част от договора и обвързваща за двете 

страни. 

(3) Ако в хода на изпълнение на възложените СМР се установи, че се налага 

извършването на непредвидени СМР, те се изпълняват след одобрение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, въз основа на подготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заменителна таблица 

в размер до 15% от дейностите, в рамките на договорената стойност по чл. 2 от 

настоящия договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши видовете и количества СМР, в 

изпълнение предмета на договора със своя работна сила, нови материали, съоръжения, 

собствени средства за работа (инструменти, механизация и други подобни) в 

съответствие с предоставената оферта.  

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл. 2. За изпълнение на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на ………………..лв. 

(словом:..............................................)и………………………………..лв.(словом:...................
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...........) с ДДС, съответстваща на оферираната от него стойност за изпълнение на СМР в 

Оферта с вх. № ……………..  

 Чл. 3. Разплащането на дължимата сума за изпълнени и приети дейности по 

договора ще се извършва, както следва:  

 3.1. Авансово плащане в размер на 20 % ( двадесет процента  ) от общата 

стойност на договора, платимо до 10 (десет) дни от неговото сключване.  

 3.2. Междинни плащания до достигане до 90% (деветдесет процента) от цената 

на договора по чл. 2, се извършва след представяне и одобрение на отчета за изпълнени 

СМР и фактура.  

 3.3. Окончателно плащане в размер на оставащата сума до крайната цена на 

договора по чл. 2, в 20 (двадесет) дневен срок от приемане на изпълнените СМР без 

забележки и издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

 3.4. Плащане не се извършва в случай, че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е получено 

потвърждение от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ за 

наличието на публични задължения съгласно Решение на МС № 788 от 28.11.2014 г., 

като в този случай плащането се осъществява съобразно указанията на данъчната 

администрация. 

 Чл. 4. При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове 

строителни работи в рамките на договорената стойност и при изготвяне на заменителна 

таблица, цените на отделните видове работи се определят по следния начин: 

 4.1. За допълнителни количества по оферирани видове работи – съгласно цените 

от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 4.2. За непредвидени в офертата видове работи: 

 4.2.1. В случай, че цените на тези видове дейности са включени в последното 

издание на сборник „Справочник на цените в строителството” (издание на Консорциум 

„СЕК”), единичните цени се определят въз основа на посочените в сборника стойности и 

добавената печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с предложената в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 4.2.2. В случай, че няма посочени стойности в „Справочник на цените в 

строителството”, единичните цени се определят на база доказани с анализ цени, 

калкулирани в съответствие с предложените в офертата ценообразуващи показатели по 

УСН и ТНС, като разходите за материали и механизация се изчисляват на база 

приложени фактури. Анализните цени се одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния 

надзор и инвеститорски контрол / инвеститорския контрол. 

 Чл. 5. Плащанията се извършват в български лева по банков път по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

III. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички описани в 

количествената сметка СМР и наложилите се за реализацията на обекта непредвидени 

работи, включително подписването на Приемно-предавателен протокол в срок до 

…………………. календарни дни, съгласно офертата на ИЗПЪЛТИЕЛЯ, от подписване 

на Протокол обр. 2/ Заповедна книга. Подписването на Протокол обр. 2/ Заповедна книга 

да се осъществи не по късно от 10 дни след сключване на договора.  

(2) Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на настоящия 

договор до датата на подписване на приемно-предавателен протокол за приемане на 

работата за обекта.  

Чл. 7. Завършването на работите по договора се извършва по реда и условията на 

действащата нормативна база. 
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Чл. 8. (1) Ако изключително обстоятелство е възпрепятствало ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

да осъществи дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава. 

(2) „Изключителни обстоятелства" са обстоятелства, предизвикани от 

непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, 

както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или 

околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното 

изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Изключително 

обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за 

отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, 

зони и обекти и за обществения ред. 

 

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 9. Гаранционните срокове на строително-монтажните работи са …………., 

съгласно офертата /не по-малки от регламентираните по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 

към ЗУТ/ 

 Чл. 10. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемателно-

предавателен протокол. 

 Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при първо писмено искане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, направено в гаранционния срок, в 14 (четиринадесет) дневен срок да 

отстрани за своя сметка всички констатирани гаранционни дефекти и недостатъци, които 

не отговарят на договореното качество. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците по предходната алинея в 14 

(четиринадесет) дневен срок след получаване на писменото искане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ангажира 

друго физическо или юридическо лице, а разходите за това да задържи от представяната 

гаранция за изпълнение. 

 Чл. 12. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от сумата по чл. 2 без 

ДДС. Гаранцията се представя от изпълнителя под формата на банкова гаранция, 

неотменима в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, парична сума, внесена по банкова сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ………………………………. или застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

(2) Гаранцията се освобождава след изтичане на 3 (три) месеца от датата на 

подписване на Приемно-предавателен протокол в случай на внасяне чрез платежен 

документ. При гаранция за изпълнение, представена като банкова гаранция, срокът й на 

валидност не може да бъде по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване 

на договора. 

 Чл. 13. Върху гаранцията за изпълнение не се дължат лихви. 

 

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР 

 

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на възложителя обекта с подписване на 

приемно – предавателен протокол. 

Чл. 15. За краен срок на изпълнение на РСМР се счита датата на подписване на 

последния приемно – предавателен протокол.  

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни 

работи по него, ако открие съществени недостатъци. 

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като той 

дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците. 



 

 

45 

Чл. 17. На всеки етап от приемането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за 

своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, 

ако такива бъдат констатирани. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 18.1. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта, предмет на договора. 

18.2. Да съгласува заповедната книга/ Протокол обр. 2 за изпълнението на 

строежа и уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще изпълняват функции на 

строителния надзор и/или инвеститорски контрол, при необходимост. 

18.3. Да назначи комисия за приемане на извършените СМР в срок до три дни 

след получаване на покана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на изпълнението. 

18.4. Да приеме изпълнените СМР в съответствие с клаузите на настоящия 

договор. 

18.5. Да плати цената по договора по начина и в уговорените срокове. 

 Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 19.1. Да проверява изпълнението на възложеното по силата на този договор по 

всяко време. 

  19.2. Да променя и/или допълва техническата документация в процеса на работата 

по настоящия договор, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се съобразява с писмените 

нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор и/или инвеститорски контрол и 

да действа съобразно с тях. 

 19.3. Да не носи отговорност за действия и/ или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

по време на изпълнение на предмета на договора, в резултат на които възникнат: 

 19.3.1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице. 

 19.3.2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в и извън 

обектите. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

20.1. Да изпълни качествено всички СМР, в съответствие с количествено-

стойностната сметка, техническото предложение за изпълнение на поръчката, 

действащите и приложими нормативни разпоредби, технически нормативи, стандарти, 

професионални правила, както и в съответствие с постигнатите между страните 

договорености. 

20.2. При извършване на СМР да влага само нови материали, отговарящи на 

необходимите стандарти и придружени с необходимите сертификати за качество.  

20.3. Да подготвя и съхранява всички актове за изпълнени СМР за обекта съгласно 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

         20.4. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на допуснати от 

него грешки, недостатъци и др. констатирани от надзорните органи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

20.5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

         20.5.1. Заповедната книга за обекта – при поискване, за вписване на заповеди; 

         20.5.2. Отчети за изпълнени и приети СМР за обекта; 

         20.5.3. Сертификати на вложените материали; 

         20.5.4. Паспорти на монтираните машини и съоръжения и попълнени гаранционни 

карти; 
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   20.6. Да реализира мерки, които не допускат негативно въздействие върху учебния 

процес в училището и материални или нематериални щети на лица в или около обекта. 

20.7. Да поддържа обекта чист, да складира и/или отстранява излишните материали 

и механизация, да почиства и изнася от обекта ежедневно всички отпадъци, като ги 

изхвърля на определените за това места. 

20.8. Да не спира и/ или препятства нормалната експлоатация на съседни имоти, 

прилежащата тротоарна площ и движението на транспортни средства до обекта. 

20.9. Да организира ползването на вода, ток и тротоарно право (околно 

пространство) за нуждите на строежа. 

20.10. Да води Заповедна книга на обекта, в която да вписва всички факти и 

обстоятелства, възникващи по време на строителството и по-специално: начало на 

работата, съществени фактори, имащи отношение към сигурността на работата, фактори, 

ускоряващи работния процес и/ или такива, които могат да доведат до прекъсване или 

забавяне на работата, както и всички други обстоятелства, които могат да окажат 

влияние върху качеството и безопасността на работата. Заповедната книга, с 

изпълнените чертежи и детайли и с вписаните в нея графични данни с номера за 

действително свършената работа, се завежда в един екземпляр и след техническото 

приемане на строежа се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

         20.11. Да застрахова професионалната си отговорност съгласно Наредба за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за 

сума, съответстваща на действителната стойност на извършваните СМР преди 

сключване на договора. 

         20.12. Да застрахова против трудова злополука всички наети на строителния обект 

работници, както и ръководния персонал за вреди преди сключване на договора. 

         20.13. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави 

протокол за приемане на извършените СМР и да изготви и предаде на извършващия 

строителния надзор и инвеститорски контрол / инвеститорски контрол на обекта, всички 

документи и актове по Наредба № 3/2003 г., съставени по време на строителството.  

          20.14. Да предаде извършените СМР за строежа с Приемно-предавателен протокол 

и съдейства за изпълнение на процедурата за получаване на разрешение за въвеждане в 

експлоатация.  

        20.15. Да носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и 

дейности на строежа, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за 

безопасност и охрана на труда. 

        20.16. Да осигурява и поддържа за своя сметка охрана на строежа, с което поема 

пълна отговорност за неговото състояние до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

        20.18. През време на изпълнение на строително-монтажните работи да обезопаси по 

съответния начин строителната площадка, включително използваната част от тротоара. 

След приключване на строително-монтажните работи да почисти и извози строителните 

отпадъци и да освободи площадките от своята механизация в три дневен срок след 

приключване работата на приемателната комисия. 

         20.18. Да заплаща за своя сметка всички разходи, свързани с плащане на санкции, 

глоби и др., свързани с изпълняваното строителство в обекта и произтичащи от негови 

действия.  

         20.19. Отстраняването на констатираните недостатъци се извършва от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 7 (седем) календарни дни от датата на Приемно-

предавателен протокол. Отстраняването се удостоверява с подписване между страните 

на Приемно-предавателен протокол за изпълнени СМР без забележки. 

20.20. Да направи всичко необходимо по време на строителството, да не допусне 

повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на 

строежа при осъществяване на действия по изпълнение на договора. В случай, че по своя 
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вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди по предходното изречение, то възстановяването 

им е за негова сметка. 

 ЧЛ. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право: 

 21.1. Да преотстъпи цялостното изпълнение по този договор на трети лица, но има 

право да възложи изпълнението на отделни договорени работи на подизпълнители, 

посочени в неговата оферта. 

 21.2. Да се позовава на незнание, непълноти в проектната документация и/или 

непознаване на спецификите на обекта, предмет на договора. 

 

VІI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

 Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качеството на 

използваните материали и монтирани съоръжения, както и за качеството и точността на 

извършената работа на обекта. 

 Чл. 23. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва работата по този 

договор в съответствие с проектната и техническата документация, не спазва одобрените 

чертежи и детайли, както и техническите правила и стандарти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право: 

23.1. Да прекрати по-нататъшната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на 

поръчката. 

23.2. Да изисква промени в изпълнението, ако влаганите материали не съответстват 

на отразените в количествено-стойностна сметка. 

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прецени, че част или цялата извършена работа 

не отговаря на техническото задание и действащите и приложими нормативни 

разпоредби, технически нормативи, стандарти, професионални правила, както и в 

съответствие с постигнатите между страните договорености, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 

строителния надзор и инвеститорски контрол / инвеститорския контрол имат право да 

задължат ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да разруши некачествено изпълнените СМР и да ги 

извърши отново за своя сметка. 

         Чл. 24. (1) При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор по 

чл.10, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на: 

24.1. за всеки от първите седем дни по 0,2 % (нула цяло и две десети процента) 

дневно от цената на договора по чл. 3; 

24.2. за всеки от вторите седем дни по 0,5% (нула цяло и пет десети процента) 

дневно от цената на договора по чл. 3; 

24.3. за всеки от следващите дни по 1,0% (един процент) дневно от цената на 

договора по чл. 2, но не повече от 20% (двадесет процента) от цената на договора по чл. 

2. 

  (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща неустойката по ал.1 от дължимите плащания 

към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 25. (1) Настоящият договор може да бъде изменян само при условията на чл. 

116 от Закона за обществените поръчки. 

(2) Действието на този договор се прекратява: 

1. с изпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя и 

съставяне на приемно – предавателен протокол за обекта; 

 2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
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3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложените 

РСМР от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 4. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спиране на строително-

монтажните работи с повече от 10 календарни дни по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на поръчката, 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл 

да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата. 

 

IХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с: 

- състоянието на обекта, предмет на работа по договора; 

- организацията на работа в обекта; 

- условията за ползване на ток, вода, телефон за строителни нужди на 

обекта; 

- условията за достъп до обекта, ползване на тротоарни площи и 

съществуващ режим на изпълнение на строителните работи в сградата; 

- наличната проектната документация за обекта и съгласувателни писма на 

контролни органи по нея; 

- наличните разрешителни за начало и изпълнение на СМР, предмет на този 

договор; 

- и няма претенции за предпоставки, които могат да доведат до промяна на 

срока по чл. 6 за изпълнение предмета на договора. 

            Чл. 27.Споровете по изпълнение на този договор се решават чрез преговори 

между страните, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от 

компетентния съд. 

           Чл. 28. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото в страната законодателство. 

Чл. 29. Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни 

екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 30. Неразделна част към настоящия договор е Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

вх. №…………….. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ДИМИТРИНА ИВАНОВА 

ДИРЕКТОР 

 

……………………………… 

СЧЕТОВОДИТЕЛ 
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          Образец № 14 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника, наричан 

за краткост по-долу УЧАСТНИК, е определен за изпълнител след провеждане на 

процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП 

чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Ремонт на покриви, основна и помощна 

училищни сгради на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост 

„Гоце Делчев“ - гр. Благоевград“. 
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за 

възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на 

Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение, 

открита във Ваша полза, за сумата сумата в размер на: ……………………(словом: 

………………………), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в 

съответствие с договорените условия. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (Банка), с настоящето 

поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от 

Вас, но общият размер на които не надвишава: ................................... (словом: 

……………………..), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше 

писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 

някое от договорните си задължения. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде 

изпратено до нас в пълен текст чрез обслужващата Ви банка, потвърждаващо че Вашето 

оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на 

същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след 

постъпване на Вашата писмена молба за плащане на посочения по-горе адрес.  

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на  ____________ [посочва се дата 

и час на валидност на гаранцията, съобразени с договорените условия - в срок до 30 

(тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват 

основания за задържането на гаранцията], до която дата, какъвто и да е иск по нея, 

трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, 

независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано. 

Гаранцията се издава в полза на Община Благоевград и не може да бъде 

прехвърляна. 

  

 Подпис и печат, (БАНКА) 

 


