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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
Предметът на поръчката е: избор на доставчик на машини и съоръжения за реконструкция на 
трансформаторен пост 1008, находящ се в сграда на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по 
плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по инвестиционен проект и техническа спецификация. 
Обособени позиции – две: 
Обособена позиция 1 - Доставка на машини и съоръжения, комутационна апаратура, релейна 
защита и автоматика свързана с реконструкцията на ТП №1008; 
Обособена позиция 2 - Доставка, демонтаж, монтаж и СМР по материали по позиция 2 + монтаж 
и СМР по материали по позиция 1. 

 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ СА ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. 

Всякa една оферта за отделните обособени позиции, отговаряща на ЗОП и 
условията на настоящата документация, ще бъде оценявана и класирана на база на 
критерия най-ниска единична цена при пълно съответствие на техническите 
изисквания по приложената спецификация. 

Предложенията на кандидатите се класират във възходящ ред на предложената 
цена от всеки от участниците за конкретната позиция. 

От кандидатите допуснати до участие за съответната позиция, класирани във 
възходящ ред, се избира този с най-ниска цена и се класира на първо място, за 
съответната позиция.  

 
В случай че се установи една и съща цена по дадена позиция, в две или повече 

оферти, Комисията, назначена да отвори и оцени предложенията, ще проведе публичен 
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, за 
съответните обособени позиции 
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Образец на оферта, с указания за нейното изготвяне 
 

ОФЕРТА 
за участие в открита процедура за избор на доставчик на машини и съоръжения 
за реконструкция на трансформаторен пост 1008, находящ се в сграда на МБАЛ 
„Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по 

инвестиционен проект и техническа спецификация 
 

ДО: МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна 
 
От: 
............................................................................................................................................ 

(наименование и адрес на кандидата) 

с адрес: гр. ....................., ул. ............................................................................, № ........ 
тел. ............................., факс: ..................., e-mail …......…….........., ЕИК........................... 
Разплащателна сметка:  
IBAN :..................................................................................; BIC: .....................................; 
При банка: 
..........................................................................................................................................; 
гр./клон/офис 
.......................................................................................................................................... 
 

Уважаеми господа, 
С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на доставчик на машини 
и съоръжения за реконструкция на трансформаторен пост 1008, находящ се в 
сграда на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 
10135.2555.330), по инвестиционен проект и техническа спецификация. 

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в 
обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 
приемаме без възражения. 

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок 90 (деветдесет) дни, считано от датата на 
подаване на офертата.  

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем 
определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 
 
 
ДАТА: .....................г. ......................................:    ............................ 

(задължително трябва да 
се отбележи кой и в какво 
качество подава 
настоящата оферта) 
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА 
 
Всеки кандидат в процедурата има право да представи само една оферта за 

отделна обособена позиция, придружена от едно ценово предложение, която 
следва да бъде изготвена на български език и да е подписана от законния 
представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него 
лице с нотариално заверено пълномощно. Документите на чужд език се 
представят в официален превод на български език. 

Не се допускат варианти на офертите като цяло, нито по отношение на 
отделни обособени позиции. 

Офертата изготвена съобразно чл. 57, ал. 1 от ЗОП и настоящата 
документация се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за 
самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася. При приемане на 
офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. Всички представени документи и информация в 
Плик 1 следва да бъдат номерирани. 

Офертата ще бъде валидна за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, 
считано от датата на нейното подаване, независимо от факта дали това 
обстоятелство е изрично декларирано от участника в самото предложение. 

Офертата за участие в откритата процедура се изготвя, предава и приема в 
съответствие с изискванията на ЗОП. Участниците трябва да се придържат към 
вида и формата на изискуемите документи, посочени от Възложителя. 

Офертата, съгл. чл. 57, ал. 2 от ЗОП, следва да бъде функционално 
разпределена в три непрозрачни плика, всеки един от които трябва да има 
следното съдържание, посочено по-долу: 

 
ПЛИК 1 
Обозначението „Плик 1 - Документи за подбор” се поставя в долния десен 

ъгъл на непрозрачния плик. В Плик 1 задължително се поставят следните 
документи, относно търговско-правния статут на кандидата: 

1. оферта, изготвена съгласно образеца, приложен към настоящата 
документация; 

2. посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона 
за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец и/или друга идентифицираща информация, в съответствие със 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 
както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата. В случаите, когато участникът е физическо лице, трябва да се 
представи копие от неговия документ за самоличност; 

3. Декларация по чл. 47, ал. 9, изготвена съгласно образеца, приложен към 
настоящата документация; 
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4. В случай, че участникът е обединение, трябва да се представи копие на 
договора за обединение, а когато в него не е посочено лицето, което 
представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който задължително се посочва представляващият; 

5. Оригинал на документ за гаранция за участие в процедурата в една от 
формите по чл. 60 от ЗОП. 
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че участникът представи банкова гаранция, същата 
трябва да е със срок на валидност минимум за срока на валидност на 
офертата. Задължително в бланката за банкова гаранция се изписва 
коректно пълното наименование на възложителя, като се посочва и 
номерът на процедурата от Регистъра на обществените поръчки! 

6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на 
участника по чл. 50 от ЗОП: 

6.1. Банкова референция от обслужваща банка – свободен текст; 
7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на 

участника по чл. 51 от ЗОП: 
7.1. списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните три години (2012-2014г.), 
считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за извършена 
доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, което се 
издава от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за доставката; 

7.2.  списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, 
считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. За строителство, 
което е еднакво или сходно с предмета на поръчката се посочват и публичните 
регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите 
в експлоатация; удостоверения за добро изпълнение; копия на документи, 
удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни 
дейности – за обособена позиция 2; 

7.3. описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на 
качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване  – за обособена 
позиция 2; 

7.4. списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за 
контрола на качеството  – за обособена позиция 2; 

7.5. подробно описание на машините и съоръженията, което да е 
отбелязано на представени каталози, проспекти или брошури, с цел сравняване 
на характеристиките им с изискванията на документацията. При представяне на 
проспекти или брошури, те задължително трябва да бъдат заверени с мокър 
печат от производителя; 

7.6. сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на 
качеството, удостоверяващи съответствието на апаратурата със съответните 
спецификации или стандарти; 

7.7. посочване на образованието, професионалната квалификация и 
професионалния опит на участника и/или на ръководните му служители, 
включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството  – за 
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обособена позиция 2; 
7.8.  декларация за средния годишен брой на работниците и служителите 

и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните 
три години, освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че 
ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице  – за обособена позиция 
2; 

7.9. декларация за техническото оборудване, с което разполага 
участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство  – за 
обособена позиция 2; 

7.10. данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът 
или участникът ще използва за извършване на строителството  – за обособена 
позиция 2; 

7.11. описание на мерките за опазване на околната среда, които 
участникът ще приложи при изпълнение на поръчката, ако възложителят е 
предвидил такива в обявлението  – за обособена позиция 2; 

7.12. разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до 
класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната 
информация, включително за възможността за обработка, съхранение и 
предаване на такава информация на равнището на защита - в случай че 
обществената поръчка съдържа или изисква класифицирана информация; 

7.13. сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със 
съответната серия европейски стандарти за системи за управление на качеството. 

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг 
участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липсата на 
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 изготвена съгласно образеца, приложен към 
настоящата документация; 

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени 
подизпълнители (ако предвижда такива), видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на 
тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по 
приложен образец/. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не може да представя самостоятелна оферта лице, което 
участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител, или 
е свързано лице с друг участник в процедурата, по смисъла на §1, т. 23а от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

10.  Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, 
включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, 
ал. 5 от ЗОП  – за обособена позиция 2. Представя се в свободен текст. 

11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, 
ал. 1, т. 12 от ЗОП – свободен текст. При подписване на договора за обществена 
поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи 
от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 
по чл.47, ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 
4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, 
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен 
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регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Документите се 
представят в оригинал или заверени от участника копия и следва да бъдат 
издадени не по-късно от два месеца преди датата на решението на възложителя 
за избор на изпълнител; 

12. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът 
предвижда такъв /оригинал, по приложен образец  

13. Декларация (оригинал) за срока на валидност на офертата, който не 
може да е по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, 
обявена като краен срок за получаване на офертите. 

14. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което 
изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на 
участника, съгласно документите му за регистрация в търговския регистър 

15. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 
Забележка:  
 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице,  съгласно 
чл. 56, ал. 3 от ЗОП документите, с които се посочва единният идентификационен 
код по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентицифираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждане на процедурата, а също така и декларация по 
чл. 47, ал. 9 от ЗОП, се представят от всяко физическо и юридическо лице, 
включено в обединението. Доказателствата за упражняване на професионална 
дейност; за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени 
от възложителя; както и за техническите възможности се представят само за 
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 
подбор. 
 Когато участник е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП, офертата се подава на български 
език, като документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален 
превод, а останалите документи по чл. 56, ал. 1, т.4, т.5 и т.11 от ЗОП, които са на 
чужд език, се представят и в превод на български език. 

Липсата на който и да е от гореизброените документи или некоректното 
попълване на предоставените образци, е основание кандидатът да бъде 
декласиран! 

Всички страници от Плик 1 на предложението на участника следва да са 
номерирани (без значение дали на ръка или машинно), като номерацията на 
страниците задължително трябва да съответства на посочената в списъка на 
документите, който следва да е наличен в плик № 1 с надпис „Документи за 
подбор”. Неизпълнението на това условие е основание за отстраняване на 
участника от процедурата съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Всички декларации и документи, за които не е представен образец в 
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настоящата документация, трябва да бъдат изготвени от съответния участник 
съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и другите действащи 
и приложими нормативни актове, съобразно с техните редакции, които са били 
в сила към датата на обнародването на обявлението за настоящата обществена 
поръчка. 
 

ПЛИК 2  
Означението „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя в 

долния десен ъгъл на съответния плик. Техническото предложение на участника  
следва да е по образец на възложителя - оригинал. Трябва да се съдържа 
необходимата информация само за позицията, за която се отнася съответния 
Плик 2, както и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП относно 
конфиденциалния характер на конкретна част от подадената от участника 
оферта. 

Неизпълнението на това условие е основание за отстраняване на 
участника от процедурата съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 
 
 

ПЛИК 3 
Означението “Плик 3 - Предлагана цена” се поставя в долния десен ъгъл на 

съответния плик. В Плик 3 се поставя ценовото предложение на участника, 
изготвено според Приложение 3. Ценовото предложение следва да се представи 
на хартиен и електронен носител (за предпочитане CD).  
Цената в ценовото предложение трябва да се представи по следния начин: 
Крайна единична цена в лева, за всяка позиция от офертата (с включени всички 
дължими елементи на цената - мита, такси, ДДС) до крайния получател - МБАЛ 
"Света Марина" ЕАД - гр. Варна. Така предложената крайна единична цена следва 
да се отнася за посочената в документацията мерна единица. 
Няма да се допуска предлагането на цена с точност по-голяма от една стотинка. 
В случай че при разглеждането и оценяването на офертата, назначената 
комисия установи, че е предложена цена, която визира плащане на части от 
стотинката, то стойността ще бъде закръглена до цяла стотинка. 

Начин на плащане: по банков път, в лева, отложено в срок до 60 
(шестдесет) дни, въз основа на надлежно изготвени и подписани оригинална 
данъчна фактура и приемо-предавателен протокол за извършени доставки или 
Протокол Образец 19 за изпълнени СМР и оригинална данъчна фактура (при 
месечно актуване за СМР). Заплащането ще се обезпечи от собствени приходи 
по договори с НЗОК и МЗ. 

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, 
пликовете 2 и 3 се представят за всяка от позициите! 
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ДОГОВОР 
за доставка на машини и съоръжения, комутационна апаратура, релейна защита и 

автоматика, свързана с реконструкцията на трансформаторен пост 1008 (ТП №1008 ), находящ 
се в сграда на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 

10135.2555.330), по инвестиционен проект и техническа спецификация за ползване  

 

Днес, ......................... г. в гр. Варна между: 
 МБАЛ “Света Марина” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, бул “Христо Смирненски” №1, тел. (052) 302 875/6 и факс: (052) 302 874, 
ЕИК: 103562052, представлявано от Марта Дракова – Директор ИД, 
упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от ЗОП, с Пълномощно номер 1465 от 17.10.2013 
г., наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” от една страна и 
 ........................................, със седалище и адрес на управление гр. 
....................., пк ......., , жк .........., бл. ......., ет....., ап........, тел./факс: ...................., e-
mail: .................................., ЕИК ......................, представлявано от 
............................................................................, наричано за краткост по-долу 
“ПРОДАВАЧ”, на основание чл. 41 от ЗОП, и Решение № ............ от .......................... 
на Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна се сключи настоящия 
договор за следното: 

I. Предмет на договора 
Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост върху 
машини и съоръжения; комутационна апаратура, релейна защита и автоматика, 
свързана с реконструкцията на ТП №1008, описани подробно в Приложение №1 и 
наричани по-долу за краткост ВЕЩТА, срещу цена, която КУПУВАЧЪТ се 
задължава да му заплати в размера и при условията указани по-долу в настоящия 
договор. Срока на действие на договора е до изтичането на гаранционния срок, 
посочен в Чл. 9. 
Чл.2. ВЕЩТА е конкретизирана подробно по вид, технически показатели, номер 
и стойност към момента на сключването на настоящия договор в посоченото в 
предходния член Приложение 1, което съставлява неразделна негова част. 

II. Цена и обща стойност на доставките/ВЕЩТА  
Чл.3. (1) Стойността на договора е .................. (....................................................) 
лева, с включен ДДС. 

(2) Стойността, посочена в предходната алинея следва да бъде крайна 
цена в лева с включени всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, 
ДДС, транспорт до адреса на управление на КУПУВАЧА, монтаж и др. 

III. Условия, начин и срокове на плащане  
Чл.4. Плащането по настоящия договор ще се извърши в български лева чрез 
банков превод от страна на КУПУВАЧА по следната сметка на ПРОДАВАЧА:  
IBAN: ............................................, BIC: ............................, при .................................. 
Чл.5. Плащането по настоящия договор ще се извърши в срок до 60 (шестдесет) 
дни след датата на протокола за нейното доставяне в изправно състояние и 
получаването на съответната оригинална данъчна фактура от КУПУВАЧА. 
Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧЪТ при промяна на 
банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в срок от 3 (три) 
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дни от датата на промяната. 
IV. Задължения на ПРОДАВАЧА 

Чл.7. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 
1. да предаде ВЕЩТА за ползване в състояние, в срок и по начин, 

уговорени по- долу в настоящия договор; 
2. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху ВЕЩТА. 
3. да предаде на КУПУВАЧА заедно с ВЕЩТА и следните документи на 

български език: 
а) техническо описание на ВЕЩТА; 
б) Протокол/сертификат от заводски изпитания, потвърждаващ 

заявените характеристики; 
в) инструкция за експлоатация; 

4. да осигури 24 (двадесет и четири) месечно гаранционно поддържане 
на ВЕЩТА, както и сервиз до изтичането на срока по Чл. 9 от настоящия договор. 

5. да докаже качеството на ВЕЩТА със съпътстващи сертификати от 
производителите в съответствие със стандартите, посочени в спецификацията, 
както и с БДС или еквивалентен. 
Чл.8. Разходите и риска по транспортирането на ВЕЩТА, са за сметка на 
ПРОДАВАЧА. 
Чл.9. ПРОДАВАЧЪТ гарантира съответствието на качеството на ВЕЩТА и нейната 
годност за ползването й по предназначение за срок от 24 (двадесет и четири) 
месеца, считано от датата на подписването на протокол за нейното доставяне в 
изправно състояние  
Чл.10. Гаранционното обслужване от страна на ПРОДАВАЧА обхваща 
безвъзмездното отстраняване на всякакви повреди и отклонения в нормалното 
функциониране на ВЕЩТА, както е описано в Чл. 11 и Чл. 12, до изтичането на 
горепосочения 24 (двадесет и четири) месечен срок. 
Чл.11. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди и 
неизправности по ВЕЩТА в срок до 3 (три) дни, считано от датата на получаването 
на писмено уведомление от КУПУВАЧА за съответната повреда. 
Чл.12. Некачествените части се подменят с качествени за сметка на ПРОДАВАЧА 
в срок до 14 (четиринадесет) дни от предявяването на рекламацията и изготвяне 
на двустранно подписан протокол. 

V. Предаване на ВЕЩТА. Прехвърляне на собствеността и риска. 
Чл.13. Страните се споразумяват ВЕЩТА да бъде предадена в състояние 
отговарящо на договореното й предназначение не по-късно от 80 (осемдесет) 
дни, считано от датата на подписване на настоящия договор и подаване на 
писмена заявка от страна на КУПУВАЧА. 
Чл.14. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА е вещеви склад на 
КУПУВАЧА, на адрес: гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” № 1 или друг такъв, 
посочен от КУПУВАЧА. 
Чл.15. Собствеността и рискът от погиването на ВЕЩТА се прехвърлят върху 
КУПУВАЧА с подписването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ 
нейното доставяне на горепосочения адрес. 
Чл.16. ПРОДАВАЧЪТ уведомява писмено КУПУВАЧА, за момента на получаване 
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на ВЕЩТА не по-късно от 2 (два) дни преди датата, на която се очаква същата да 
бъде получена. 
Чл.17. Изпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА по Чл. 7 от настоящия 
договор се извършва в присъствието на упълномощени представители на 
страните по договор, като за целта се съставя двустранен протокол. 

VI. Задължения на КУПУВАЧА. 
Чл.18. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 

1. да заплати стойността в срока и по указания в договора начин; 
2. да получи ВЕЩТА и да я прегледа. 

VII. Отговорност за скрити недостатъци и съдебно 
отстранение  

Чл.19. При скрити недостатъци, съществували преди доставянето на ВЕЩТА, 
КУПУВАЧЪТ има право да развали договора, като върне ВЕЩТА и получи обратно 
платената цена, заедно с разноските и вредите си от сделката; да иска 
ПРОДАВАЧА да поправи дефектната ВЕЩ за своя сметка, да я замени с качествена 
такава или да иска намаление на цената. КУПУВАЧЪТ сам избира коя от 
посочените възможности да използва. При ремонт на дефектната ВЕЩ, 
гаранционният срок се удължава с дните необходими за поправката, а при 
замяната с нова - започва да тече нов гаранционен срок. В случаите когато е 
необходим ремонт в сервиз, транспортът на ВЕЩТА до сервиза и обратно е за 
сметка на ПРОДАВАЧА. 
Чл.20. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на ВЕЩТА и че не му е известно 
към датата на сключване на договора трети лица да имат или да претендират да 
имат права върху същата. 
Чл.21. В случай че бъде съдебно отстранен от ВЕЩТА, КУПУВАЧЪТ има право да 
получи от ПРОДАВАЧА всички платени суми, ведно с неустойка в размер на 50 
(петдесет) % от стойността на ВЕЩТА, с включен ДДС. 

VIII. Неизпълнение 
Чл.22. При неоснователен отказ от страна на ПРОДАВАЧА да изпълни 
задълженията си по Чл. 7, Чл. 11, Чл. 12 и Чл. 19 от настоящия договор, той дължи 
на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) % от стойността по Чл. 3 с включен 
ДДС за всяко отделно неизпълнение. 

IX. Форсмажорни обстоятелства 
Чл.23. Страна по този Договор не дължи на насрещната неустойки или други 
обезщетения, ако забавянето на изпълнението или друго неизпълнение на 
задълженията й по Договора се дължи на непреодолима сила. 
Чл.24. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да 
уведоми писмено насрещната страна в 3 (три)- дневен срок, от настъпването на 
събитието, причинило невъзможността за точно изпълнение. 
Чл.25. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора 
е била в забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка 
събитие, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
Чл.26. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 
всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум 
понесените от насрещната страна вреди 
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X. Гаранции 
Чл.27. ПРОДАВАЧЪТ гарантира пълната функционална годност на ВЕЩТА, 
съгласно техническите стандарти за качество и безопасност, както и че 
доставената ВЕЩ е нова, неупотребявана и съответства точно по вид, стандарт и 
качество на изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата и 
договорените условия. 
Чл.28. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор представлява три на сто 
от стойността без ДДС, посочена в Чл. 3. 
Чл.29. Гаранцията се представя в една от следните форми: 

1. парична сума; 
2. банкова гаранция. 

Чл.30. ПРОДАВАЧЪТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Чл.31. КУПУВАЧЪТ има право извънсъдебно да задържи за себе си 
представената гаранция за изпълнение на договора или част от нея, или да 
претендира плащане на съответната сума пред банката, в случай че е представена 
банкова гаранция, в следните случаи: 

1. за компенсиране на КУПУВАЧА за разходи, направени за 
отстраняването на констатирани недостатъци, свързани с предмета на договора; 

2. за компенсиране на претърпени от КУПУВАЧА вреди, нанесени 
вследствие на неизпълнение на задължения на ПРОДАВАЧА, произтичащи от 
настоящия договор; 

3. при удържане на неустойки, начислени съгласно настоящия договор; 
4. при разваляне на договора по вина на ПРОДАВАЧА- в този случай се 

задържа пълния размер на гаранцията. 
XI. Заключителни клаузи 

Чл.32. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна 
виновно не изпълнява свое задължение по него и след като е била надлежно 
поканена да го изпълни в разумен срок. 
Чл.33. В случай че изправният КУПУВАЧ е купил заместваща стока след 
разваляне на договора по вина на ПРОДАВАЧА, последният му дължи разликата 
между по-високата цена на заместващата ВЕЩ и стойността по Чл. 3 от настоящия 
договор. 
Чл.34. Всички спорове по повод настоящия договор ще се уреждат от страните 
по приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът 
ще се отнася за решаване пред компетентния български съд. 
Чл.35. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото 
българско законодателство. 
Чл.36. Всички известия от едната до другата страна съгласно настоящия Договор 
се изпращат писмено, а по факса- само когато това е изрично посочено, 
подписват се от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се потвърждават писмено на адреса на другата страна. 
Чл.37. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 
страни  
Чл.38. Условията на Договора могат да се променят и/или допълват само в 
случаите, регламентирани в ЗОП и по взаимно писмено съгласие на страните. 
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Чл.39. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 
договор се смятат: 
  За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
  гр. Варна     гр. ................ 
  Бул. „Христо Смирненски” 1  ул. ........................................ 
Чл.40. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми писмено 
другата в три дневен срок от промяната 
Чл.41. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на 
страните; 

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
3. при други случаи, описани в Договора. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра- по един за всяка 
от страните и се подписа от тях както следва: 
При подписване на договора се представиха следните долументи: 

1. Документи удостоверяващи, че ПРОДАВАЧЪТ е внесъл гаранцията за 
изпълнение на договора – парична сума/банкова гаранция в размер на 
.................... (................................................................................). Същата ще 
бъде върната на ПРОДАВАЧА след доставката на ВЕЩТА в изправно 
състояние и подписването на приемо- предавателен протокол, в случай че 
не са настъпили обстоятелства, обуславящи нейното задържане от 
КУПУВАЧА 
2. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-3 и ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки, както следва: 
3. Актуално свидетелство за съдимост на ..................................... 
(съответните лица съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП); 
4. Документи за липса на задължения към НАП и съответната община по 
регистрация; 
5. Удостоверение от Агенцията по вписвания, че ПРОДАВАЧЪТ не е обявен 
в несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация. 
6. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ПРОДАВАЧА. 
7. Приложение №1. 

 
ЗА КУПУВАЧА: ……………………  ЗА ПРОДАВАЧА: ………………… 
Директор ИД – упълномощено лице: .............................:  
Марта Дракова    ........................................  

 
 Главен Счетоводител:.......................... 

Албена Докторова 
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Приложение 1  
за доставка на машини и съоръжения, комутационна апаратура, релейна защита и автоматика, 

свързана с реконструкцията на трансформаторен пост 1008 (ТП №1008  ), находящ се в сграда на 
МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по 

инвестиционен проект и техническа спецификация за ползване  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЗА КУПУВАЧА: ……………………   ЗА ПРОДАВАЧА: ………………… 
Директор ИД – упълномощено лице:  .............................:  
Марта Дракова     ........................................  

 
  

Главен Счетоводител:.......................... 
Албена Докторова 
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ДОГОВОР 

за доставка, демонтаж, монтаж и СМР на материали, посочени по обособена позиция с 

номер 2; и за монтаж и строително- монтажни работи на материали, посочени по 

обособена позоция с номер 1 на обществена поръчка за избор на доставчик на машини и 

съоръжения за реконструкция на трансформаторен пост 1008 (ТП №1008 ), находящ се в 

сграда на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), 

по инвестиционен проект и техническа спецификация за ползване 

 

Днес ......................... г. в гр. Варна между: 

МБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул “Хр. 

Смирненски” №1, ЕИК: 103562052, представлявано от Марта Александрова Дракова, 

упълномощено лице по смиъла на Чл. 8, ал. 2 от ЗОП – Директор „Икономически Дейности”, 

наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна 

и  

........................................, със седалище и адрес на управление гр. ....................., пк ......., , жк .........., 

бл. ......., ет....., ап........, тел./факс: ...................., e-mail: .................................., ЕИК ......................, 

представлявано от ............................................................................, наричано по-долу за краткост, 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, на основание чл. 41 от ЗОП, и Решение № ............ от 

.......................... на Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна се сключи настоящия 

договор за следното се сключи настоящия договор за следното: 

I.  Предмет на договора.  

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, демонтаж, 

монтаж и строително монтажни работи по материали, посочени в обособена позиция с номер 2 

от обществена поръчка за избор на доставчик на машини и съоръжения за реконструкция на 

трансформаторен пост 1008, находящ се в сграда на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по 

плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по инвестиционен проект и техническа спецификация за 

позлване, които са необходими, за да се монтират и извършат строително- монтажни работи на 

материалите, посочени в обособена позиция с номер 1 от гореописаната обществена поръчка, 

съгласно изготвените и представени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Приложение 1 към документацията. 

Материалите, които следва да бъдат доставени по настоящия договор, са конкретизирани 

подробно по вид, технически показатели, номер и стойност към момента на сключването на 

настоящия договор в Приложение 1, което съставлява неразделна част от настоящия договор. 

II.  Цена. 

Чл.2. Стойността на изпълнението на предмета на договора възлиза на ...................... 

(.......................................................................................................................................................), 

съгласно офертата, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заведена с входящ номер ВК-

......................................... г. 

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ част от СМР посочени в 

офертата, да бъдат заменени с други СМР, като общата стойност на извършените СМР да не 

надвишава цената, посочена в предходния член. Цената на новите СМР ще се определи по 

следния начин: 
Часова ставка     ......... лева; 
Допълнителни разходи  ................ от часовата ставка за съответните СМР; 
Доставно складови разходи  .............. % от стойността на материалите, вложени за 



Стр. 16 от 31 

съответните СМР; 
Допълнителни разходи за 
механизация    .... % от стойността на Механизацията; 
Печалба    ....... % от стойността на съответната СМР. 

III.  Условия, начин и срокове на плащане. 

Чл.4. Плащанията по настоящия договор се осъществяват в български лева, чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN: 

..............................................., BIC: ............................ при .................................  

Чл.5. (1) Заплащането на посочената в Чл. 2 ще се извършва в срок от 60 (шестдесет) дни, 

след представянето на двустранно подписан Протокол Образец 19 за изпълнени СМР и 

оригинална данъчна фактура (при месечно актуване за СМР). 

(2) В случай че при отчитането и заплащането на реално извършените СМР в 

изпълнение на договора по реда на предходната алинея, стане така че при последното плащане 

сумарната стойност се окаже по-ниска от посочената в чл. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доплащане на разликата. 

IV.  Срок за изпълнение 

Чл.6. Срокът за изпълнение на предмета на договора е 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от датата на подписване на Протокол образец 2 от Наредба 3 за съставяне на актовете 

по време на строителството за СМР, като срокът за доставка е същият, считано от датата на 

подаване на писмена заявка от страна на Възложителя. 

Чл.7. За дата на завършване, се счита датата на подписване на приемо-предавателния 

протокол или Протокол образец 15 от Наредба 3 за съставяне на актовете по време на 

строителството. Гаранционният срок на обекта е 60 (шестдесет) месеца, считано от завършването 

строителството, но не по- кратък от съответните срокове, посочени 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. 

V.  Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимите условия за безпрепятственото 

изпълнение на работите, които са предмет на настоящия договор. 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да налага промени в параметрите на 

поръчката касаещи дейности, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ все още не е извършил и чиято промяна не 

налага изменение на вече изпълнени елементи от обекта. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска отстраняването на служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

при обосновани случаи на незадоволителна компетентност, и/или нарушения на технологичната 

дисциплина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да замени такива лица с други и да поправи за 

своя сметка евентуалните нанесени от тях вреди. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свой упълномощен представител, който да контролира във 

всеки един момент изпълнението на договора по отношение на качеството, количеството, 

стадий на изпълнение, спазване на работния график, технически параметри, и други, без с това 

да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той приема и подписва всички документи по 

изпълнението на дейностите, предмет на договора. 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен за заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата цена за качествено 

извършените от последния работи, в изпълнение на настоящия договор. 

VI.  Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни от подписването на настоящия 

договор, да посочи отговорник на обекта, който не може да бъде подменян без писменото 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Чл.14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави материалите, посочени в обособена 

позиция с номер 2 на обществена поръчка за избор на доставчик на машини и съоръжения за 

реконструкция на (ТП №1008 ), които са необходими, за да се монтират и извършат строително- 

монтажни работи на материалите, посочени в обособена позиция с номер 1 от гореописаната 

обществена поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде материалите за ползване в 

състояние, в срок и по начин, необходим за целите на настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да монтира материалите, посочени в предходната 

алинея в срока на договора, посочен в чл. 6, във вещеви склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на адрес: гр. 

Варна, бул. “Христо Смирненски” № 1 или друг такъв, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да 

предаде следните документи на български език: 
а) Техническо описание на ВЕЩТА; 
б) Протокол/сертификат от заводски изпитания, потвърждаващ заявените характеристики; 
в) Инструкция за експлоатация. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури 12 (дванадесет) месечно гаранционно 

поддържане на материалите, както и сервиз до изтичането на предвидения гаранционен срок, 

както и да докаже качеството им със съпътстващи сертификати от производителите в 

съответствие със стандартите, посочени в спецификацията, с БДС или еквивалентен. 

(4) Разходите и риска по транспортирането и монтирането на материалите са за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира съответствието на качеството на материалите и 

годността им за ползването им по предзначение за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, 

считано от датата на подписването на протокол за тяхното монтиране в изправно състояние и 

пускане в експлоатация. Гаранционното обслужване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обхваща 

безвъзмездното отстраняване на всякакви повреди и отклонения в нормалното функциониране 

на ВЕЩТА, до изтичането на горепосочения 24 (двадесет и четири) месечен срок. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да не започва работите по изпълнението на настоящия 

договор, без да е извършил предварителен оглед и съгласуване с упълномощените 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Извършването на огледа и съгласуването се удостоверява с 

протокол, в който задължително се вписват констатираните обстоятелства от съществено 

значение за изпълнението на настоящия договор.  

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при изпълнението на договора да вземе необходимите 

мерки, с оглед осигуряването на безопасността и хигиената на труда, пожарната безопасност, 

опазването на околната среда и безопасността на трети лица. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да изпълни настоящия договор с грижата на добър 

търговец, като качеството на извършените дейности отговаря на действащите в страната 

нормативни актове. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да отстранява незабавно за своя сметка всички вреди, 

които виновно е причинил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на трети лица, а в случаите когато това е 

невъзможно, да заплати съответните вреди на засегнатите лица. 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи сертификати за качество на вложените 

материали, които той е доставил. 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите, предмет на договора при 

стриктното спазване на чертежите, спецификациите, действащите законови изисквания и 

предписанията на ДНСК. 

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставяните от него материали, машини и съоръжения, 

предназначени за изпълнение на дейностите, предмет на договора, са в съответствие със 

спецификациите и отговарят на техническите стандарти. Не се допуска влагането на материали, 

инсталирането и използването на машини и съоръжения, които не отговарят на спецификациите 
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и стандартите. При констатиране на некачествени доставки, ако те са заявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

той е длъжен незабавно да ги отстрани от строителната площадка и да премахне всички 

негативни ефекти от тези свои действия, за своя сметка. 

Чл.22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ мостри и 

каталози за материалите, машините и съоръженията, които възнамерява да използва и 

инсталира при изпълнението на договора, придружени от сертификати за качество, най-малко 5 

(пет) дни преди започване на дейностите, за които последните са предназначени. В срок 3 (три) 

дни, считано от датата на представянето им, каталозите и мострите се одобряват или отхвърлят 

със съответните забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) В случай на отхвърляне на предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали и машини, 

по реда на последното изречение на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва писмено да 

изложи пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своите претенции, както и да определи срок на последния за 

тяхното изпълнение. С този срок съответно се удължава срокът за изпълнение на договора, ако 

технологично е невъзможно да се избегне забавянето. 

Чл.23. При подписването на Протокола, посочен в чл. 6 по- горе, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

представи остойностен ежеседмичен план-график за извършване на СМР, както и Проект за 

организацията на строителството и обща обяснителна записка за изпълнение на СМР по всички 

части, включващ безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана, “строителни 

технологии" и материали за извършване на специални строителни работи. 

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на 

пропуски, неточности и неясноти в чертежите, спецификациите и да поиска съответните писмени 

инструкции. В случай че не направи това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на договора 

така сякаш въпросните пропуски, неточности и неясноти в чертежите и спецификациите никога 

не са били налице, като в този случай той няма право на никакви претенции и възражения към 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които да са свързани по някакъв начин с въпросните пропуски, неточности и 

неясноти. 

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предупреждава незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

възникването на проблеми, които могат да се отразят неблагоприятно на работата, които водят 

до увеличаване стойността на договора или забавяне на предвиденото време за завършване. В 

противен случай няма право на никакви претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на 

въпросните проблеми. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойките за 

неизпълнение, така както са посочени в настоящия договор, като увеличаването на цената на 

изпълнението на договора е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи сигурността и охраната на строителната 

площадка и на всички дейности, които се извършват на нея. 

Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички указания, съответстващи с договора и 

законовите изисквания, дадени в писмена форма и вписани в дневника на строежа от 

упълномощеното лице. 

Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява материалите, машините и съоръженията, 

посочени в обособена позиция с номер 1 от гореописаната обществена поръчка, както и 

материалите и съоръженията, които следва да бъдат доставени съгласно настоящия договор, до 

влагането им, в складове на строителната площадка или в складове, съобразно изискванията за 

съхранение. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне повреждане или погиване на материали, 

машини и/или съоръжения, за които той отговаря, той е дъжен да възстанови произтеклите от 

това щети за своя сметка, както и да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предвидените в договора 

неустойки, ако възникне основание за плащането на последните. 

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да използва материалите, машините и съоръженията за други 
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цели, освен за дейностите, предвидени в договора. 

Чл.30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява всички недостатъци, получени в резултат на 

неизпълнение на негови задължения по договора, отклонение от проектите и спецификациите, 

констатирани от лицата, упражняващи инвеститорски контрол в определен от последните срок. 

За целта се издава писмена инструкция. 

Чл.31. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстранява некачествени материали или не 

изпълнява задълженията си по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържа 

направените разходи, първо от плащанията - дължими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.32. Ако недостатъците бъдат констатирани по време на изпитания, приемателно-

предавателни процедури или по време на гаранционния период, те се отстраняват за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в разумен срок определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка всички недостатъци, 

възникнали от неговата работа в рамките на гаранционни срокове, предвидени в Чл. 7 по- горе. 

Чл.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощения 

от него представител и да спазва указанията му относно качественото и точно изпълнение на 

работата. 

Чл.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за 

извършване на плащанията по настоящия договор. 

Чл.36. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при подписването на настоящия договор, да 

представи документи, удостоверяващи че е внесъл гаранцията за изпълнение на договора в 

размер на ......................... (..............................................................................................................). 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава след 24 (двадесет и четири) 

месеца, след датата на завършването на обекта, удостоверена по начина, посочен в Чл. 7 по- 

горе. 

(3) В случай че при подписването на настоящия договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 

предоставена банкова гаранция, същата следва да бъде със срок на валидност не по-малко от 24 

месеца, след срока, посочен в Чл. 6 от настоящия договор. 

Чл.37. Изпълнителят е длъжен да извози строителните отпадъци от обекта за своя сметка, като 

носи пълната отговорност за тяхното транспортиране, третиране и депониране. 

Чл.38. Изпълнителят е длъжен да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ план-схема на 

вътрешната ел. инсталация на ТП №1008, като отрази съществуващото положение и всички 

настъпили промени в процеса на ремонта. 

VII.  Форсмажорни обстоятелства. 

Чл.39. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.40. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да уведоми 

незабавно писмено за настъпването на събитието, причинило невъзможността за точно 

изпълнение. 

Чл.41. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да 

се позовава на непреодолима сила. 

Чл.42. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 

VIII.  Прекратяване на договора. 

Чл.43. Договорът се прекратява по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил работата за повече от 3 (три) дни; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изостава от работния график с повече от 5 (пет) дни; 
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3. при неизпълнение на заповеди от упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

дадени в изпълнение на чл. 33 по-горе и/или от лицето, упражняващо строителен 

надзор и вписани в заповедната книга; 

4. при системни нарушения на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. За 

целите на настоящия договор, системност е налице, когато се извършат две или 

повече нарушения в рамките на седем дни от срока на договора. 

Чл.44. В горепосочените случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора със 

седемдневно мотивирано, писмено предизвестие. 

Чл.45. След получаване на предизвестието, посочено в предходната точка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

може да представи писмено обяснение и да поиска среща за уреждане на отношенията. В 

случай че, такова обяснение не постъпи в горепосочения седемдневен срок или на срещата не се 

постигне споразумение, то договорът се счита за прекратен. 

Чл.46. След прекратяването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спре незабавно 

всякакво изпълнение, да обезопаси работната площадка и да напусне обекта в тридневен срок. 

 

IX.  Санкции. 

Чл.47. При нанасяне на щета по непредпазливост или некачествено изпълнение на СМР 

Изпълнителят е длъжен да възстанови за своя сметка нанесената щета. В случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови горепосочената щета в срок до 3 (три) дни от нейното 

констатиране, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер 0,1 (една 

десета част) % на ден, от стойността на договора с ДДС, за всеки ден до отстраняването на 

въпросната щета. 

Чл.48. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задължението си по Чл. 6 от настоящия договор, 

същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2 (два) % на ден от стойността на 

договора с ДДС, но не повече от 50% от стойността на договора с ДДС. 

Чл.49. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази задължението си по Чл. 22 от настоящия договор, 

същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10 (десет) % на ден от стойността на 

договора с ДДС, за всеки ден на забавата до представянето на линейния график. 

Чл.50. В случай че настоящият договор бъде прекратен по реда на чл. 43, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 (двадесет) % от стойността на договора с ДДС. 

Чл.51. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърли свои права и/или задължения, или заложи свои 

вземания, които произтичат от настоящия договор, в нарушение на чл. 59 от последния, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 50 (петдесет) % от стойността на 

договора с ДДС. 

X.  Спорове. 

Чл.52. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават 

чрез преговори. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в 

неразделна част от договора. 

Чл.53. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, ще 

бъдат решавани съгласно действащото българско законодателство, пред компетентния да 

разгледа спора български съд. 

XI.  Съобщения. 

Чл.54. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.55. За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
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2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

3. датата на приемането – при изпращане по факс или телекс. 

Чл.56. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се 

смятат: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

гр. Варна     гр. ................ 

Бул. „Христо Смирненски” 1  ул. ........................................ 

Чл.57. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми писмено другата в три 

дневен срок от промяната. 

XII.  Други условия. 

Чл.58. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и/или задълженията си, нито 

да залага свои вземания, произтичащи от този договор на трети страни, без предварителното 

писмено съгласие на насрещната страна. 

Чл.59. Чл.37. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

Чл.60. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

Чл.61. Настоящият договор се прекратява с изтичането на гаранционния срок посочен в Чл. 7. 

XIII.  Заключителни разпоредби. 

Чл.62. Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по взаимно съгласие 

на страните, изразено в писмена форма, при спазване на изискванията на Чл. 43 от ЗОП. 

Чл.63. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – по 

един за всяка от страните. 

 

При подписването на договора бяха представени следните документи: 

1. Документ, удостоверяващ предоставянето на гаранция за изпълнение на договора – 

парична сума/банкова гаранция в размер на ............... лева с ДДС; 

2. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване отсъствието на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за обществените поръчки. 

3. Удостоверение за актуално състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Свидетелство за съдимост на Управителя/ите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Удостоверение за липса на задължения към НАП от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6. Удостоверение за липса на задължения по ЗМДТ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. Приложение №1. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………… 

Директор „Икономически Дейности”  ............................................... 

МБАЛ “СВЕТА МАРИНА” ЕАД   .............................................. 

Марта Александрова Дракова   ................................................... 

 

Главен Счетоводител:.......................... 

Албена Докторова 
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Приложение 1  
за доставка, демонтаж, монтаж и СМР на материали, посочени по обособена позиция с 

номер 2; и за монтаж и строително- монтажни работи на материали, посочени по 

обособена позоция с номер 1 на обществена поръчка за избор на доставчик на машини и 

съоръжения за реконструкция на трансформаторен пост 1008 (ТП №1008 ), находящ се в 

сграда на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), 

по инвестиционен проект и техническа спецификация за ползване 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ЗА КУПУВАЧА: ……………………   ЗА ПРОДАВАЧА: ………………… 

Директор ИД – упълномощено лице:  .............................:  

Марта Дракова     ........................................  

 

  

Главен Счетоводител:.......................... 

Албена Докторова 
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ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки 
 
Долуподписаният .............................................................................., с лична карта 
№......................, издадена на.................... от........................ с ЕГН ........................., в 
качеството ми на ................................ (управител/ изпълнителен директор/ 
член управителен съвет/ член на съвет на директорите/ прокурист/ друга 
ръководна позиция) на „...............................................................” регистриран/о по 
фирмено дело № .......... по описа за ................ г. на ........................ съд, със 
седалище и адрес на управление: гр. ......................., ул. 
„........................................................” №..........., вх. .........., ет. ........., ап. .............. - 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
обект:............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................,  
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
1. Аз лично не съм осъждан с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

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

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

2. Представляваното от мен дружество, с горепосочените индивидуализационни 
белези: 

а) не е обявено в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура, 

съгласно националните закони и подзаконови актове на която и да е държава; 
3. В качеството ми на ................................ (управител/ изпълнителен директор/ 
член на управителния съвет/ член на съвета на директорите/ член на 
надзорния съвет/ прокурист/ друга ръководна или контролна позиция/ 
временно изпълняващ някоя от изброените длъжности) на представляваното 
от мен дружество, с горепосочените индивидуализационни белези, нито аз, нито 
който и да е от членовете на управителен или контролен орган на дружеството, 
нито временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или 
търговски пълномощник, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от 
допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя 
или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 
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4. Представляваното от мен дружество, с горепосочените индивидуализационни 
белези, не е сключвало договори с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 
Частта от декларацията, която следва по- долу се отнася за участници, 
които са чуждестранни лица. 
 
5. Аз лично не съм лишен от право да упражнявам определена професия или 
дейност съгласно законодателството на която и да е държава. 
6. Представляваното от мен дружество, с горепосочените индивидуализационни 
белези не е преустановило дейността си, дейността му не е под разпореждане на 
съда, не е в открито производство по несъстоятелност, и по този начин не е 
сключвало извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 
националните ни закони и подзаконови нормативни актове, аналогични на чл. 
740 от Търговския закон; 
7. Представляваното от мен дружество, с горепосочените индивидуализационни 
белези нама парични задължения към държавата или към община по смисъла на 
националните ни закони и подзаконови нормативни актове, аналогични на чл. 
162 ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в 
сила акт на компетентен орган или парични задължения, свързани с плащането 
на вноски за социалното осигуряване, или на данъци. (В случай че има такива 
задължения, но е допуснато тяхното разсрочване или отсрочване, това 
следва да се опише тук и да се предтсви коие от акта удостоверяващ 
въпросното обстоятелство) 
8. Представляваното от мен дружество, с горепосочените индивидуализационни 
белези няма наложено административно наказание за наемане на работа на 
незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената 
процедура за възлагане на обществената поръчка. 
 
Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 
 
 
……………….. г.       Декларатор:………….. 
 
 
 
Декларацията се подписва от лицата, съобразно изискванията на чл. 47, 
ал. 4 от ЗОП. 
 
Когато декларацията се подписва от чуждестранно лице, следва да бъде на 
неговия език и в официален превод на български. 
 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларацията 
се представя и за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки 

 
Долуподписаният .............................................................................., с лична карта 
№......................, издадена на.................... от........................ с ЕГН ........................., в 
качеството ми на ................................ (управител/ изпълнителен директор/ 
член управителен съвет/ член на съвет на директорите/ прокурист/ друга 
ръководна позиция) на „...............................................................” регистриран/о по 
фирмено дело № .......... по описа за ................ г. на ........................ съд, със 
седалище и адрес на управление: гр. ......................., ул. 
„........................................................” №..........., вх. .........., ет. ........., ап. .............. - 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
., наричан по- долу за краткост „Търговец”, 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
1. доколкото ми е известно, кои са участниците в горепосочената процедура, 

представляваният от мен Търговец не е свързано лице с нито един от тях; 
2. доколкото ми е известно, кои са външните експерти, изработили 

документацията на горепосочената процедура, никой от тях не е член на 
обединение, подизпълнител или свързано лице с представлявания от мен 
Търговец; 

 
Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 

уведомя Възложителя в тридневен срок, за всички промени в процеса на 
провеждане на обявената процедура за възлагане на обществената поръчка. 
 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 
 
 
……………….. г.       Декларатор:………….. 



Стр. 26 от 31 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
 

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

(три имена) 
 
Лична карта№ ............................., изд. на ....................... ........г., от ........- .................., 
 
На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 
на участника: „…………………………………………..……………………………” в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет 
„……....................................................................................................................………” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. 

 
2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим.  
 
 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 
 
 
 
.......................................... г. Декларатор: 
 
 
 
...................................... 1.  .............................................. 
(дата на подписване) (подпис и печат) 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за участието или неучастието на подизпълнители по чл.56 ал. 1, т. 8 от Закона за 

обществените поръчки 
 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 
(три имена) 

Лична карта № ............................., изд. на ....................... ........г., от ............ ..............., 
 
на длъжност …………………………………………………………………………......, 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………..…………………………………”, в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„.................................................................................................................................” 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
1. Представляваният от мен участник при изпълнението на горецитираната 

обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители; 
(ненужното се зачертава) 

2. Подизпълнител/и ще 
бъде/бъдат:..................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

(изписват се наименованията на подизпълнителите, ако такива ще участват при евентуалното изпълнение на обществената 
поръчка) 

3. Горепосочените подизпълнители са запознати с предмета на поръчката и са 
дали съгласието си за участие в процедурата; 

4. Видът на работите, които ще извършва всеки от подизпълните са следните: 
…….……………………………………………………………………………………….....................................
........................................................................................ 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

5. Делът на участие на всеки от подизпълнителите при изпълнение на поръчката 
в проценти от общата стойност на поръчката ще бъде както следва: 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

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

посочване на неверни данни. 
 
 
 
.......................................... г. Декларатор: 
......................................     .............................................. 
 (дата на подписване) (подпис и печат) 

 
Декларация се подписва задължително от управляващия участника по 
регистрация 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 за съгласие за участие като подизпълнител 

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

(три имена) 

Лична карта № ............................., изд. на ........................... г., от .........- ....................., 
 
на длъжност 
......................................................................................................................, 

(посочете длъжността) 

при ………………………………………..……………………………………………, 
(наименование на участника, който представлявате) 

 
Регистрирано съгласно законодателството на ................................................, данни 
по регистрация: 
............................................................................................................................................ 

(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление) 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1.От името на представляваното от мен дружество, изразявам съгласието да 
участваме като подизпълнител на ............................................................................  

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на обществената  поръчка с предмет: 
„.........................................................................................................................................” 
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител) 

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените 
поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на 
посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в 
горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.  
4. Представям декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 9 от 
ЗОП (по образец). 

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в 
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
посочване на неверни данни. 
 
 
.......................................... г. Декларатор: 
 
 
...................................... 1.  .............................................. 
(дата на подписване) (подпис и печат) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

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

(три имена) 

Лична карта № ............................., изд. на ....................... ........г., от ............ ..............., 
 
на длъжност …………………………………………………………………………......, 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………..…………………………………”, в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„……................................……................................……................................…….............  
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 
Срокът на валидност на представената оферта е …........................ 
(..................................) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок  

(словом) 

за получаване на офертите 
 
 
 
 
.......................................... г. Декларатор: 
 
 
...................................... 1.  .............................................. 
 
(дата на подписване) (подпис и печат) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на 

условията в проекта на договора 
 
Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта № ............................., изд. на ....................... ........г., от ............ ..............., 
 
на длъжност …………………………………………………………………………......, 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………..…………………………………”, в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„.................................................................................................................................” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам без 
възражения условията в него. 

2. не считам която и да било клауза от договора за незаконна, 
недействителна (включително нищожна), неморална или противоречаща на 
добрите нрави. 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................... г. Декларатор: 
...................................... .............................................. 

(дата на подписване) (подпис и печат) 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ 

 

Наименование на Участника:  

 

Седалище по регистрация:  

BIC; IBAN:   

ЕИК:  

Точен адрес за кореспонденция:  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e mail:  

 

До МБАЛ „Светa Марина” ЕАД 

гр. Варна, Бул. „Христо Смирненски„ № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 за  участие  в  открита процедура по реда на ЗОП за избор на доставчик на машини и 

съоръжения за реконструкция на трансформаторен пост 1008, находящ се в сграда на МБАЛ 

„Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по 

инвестиционен проект и техническа спецификация 

 

 С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.  

 № 

по ред 
Показател Мярка 

Предложение 

на участника 

Допълнителна 

информация 

1 2 3 4 5 

1 
Срок на доставка / извършване 

на СМР 
Дни  

Не повече от 80 дни за 

доставка и до 90 дни за 

СМР 

2 Гаранционен срок Месеци  
Съгласно Чл. 9 от 

Проекто договорите 

  

Дата:…………2014 г.     Име, подпис и печат: 


