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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
 
На основание чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисия за 

регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. „Гурко” № 6, открива процедура 
за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Ремонт на санитарни 
помещения в сградата на КРС, бул. „Шипченски проход” № 69, етаж 7”. 

Възложител по настоящата процедура е Комисия за регулиране на 
съобщенията с адрес: 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6. 

Прогнозната стойност на поръчката е 12 000 лв. без включен ДДС. 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в 

деловодството на КРС на адрес: 1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6, стая 201, в 
срок до 18.04.2017 г. В случай, че офертите се подават по пощата, участникът 
следва да осигури условия офертите да са постъпили в деловодството на КРС до 
крайния срок за подаване на офертите. Оферти постъпили след крайния срок не се 
разглеждат. 

Срок на валидност на офертите – минимум 90 дни. 
Офертите ще се отварят на 19.04.2017 г. в 14:00 часа в сградата на КРС на 

адрес гр. София, ул. „Гурко” № 6, залата на IV ет.  
Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 97, 

ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 
Критерият за възлагане на обществената поръчка е най-ниска цена. 
Предварителен оглед може да се извърши всеки работен ден до 17:00 часа 

до 18.04.2017 г. (до деня за получаване на офертите). 
За допълнителна информация следва да се обръщате към:  
 

• Пламен Бонев – старши експерт, ГД „КС”, тел: 02/9492915; 
• Кирилка Мечкарска – старши експерт, ГД „КС”, тел: 02/9492901; 
• Катя Сивева  – старши инспектор, ГД „КС”, тел. 02/ 9492921. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящата документация се отнася до избор на изпълнител за сключване на 

договор с предмет: „Ремонт на санитарни помещения в сградата на КРС, бул. 
„Шипченски проход” № 69, етаж 7” 

Участниците в процедурата трябва да се съобразят с всички указания, условия 
и изисквания, представени в документацията.  
 
 

РАЗДЕЛ IІ. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за сключване на договор с 

предмет: „Ремонт на санитарни помещения в сградата на КРС, бул. „Шипченски 
проход” № 69, етаж 7” 

Ремонтните дейности ще включват: „изкъртване и извозване на фаянс и 
теракота, демонтаж на окачен таван, тоалетни, мивки, смесители, водопроводни 
тръби, канализационни тръби, дървени врати с каси и осветителни тела”; „доставка 
и монтаж на фаянс, теракота, окачен таван, тоалетни, мивки, смесители, 
водопроводни тръби, канализационни тръби, врати, контакти, ключове, осветителни 
тела, електрически кабели и аксесоари за баня”; „шпакловане и боядисване”. 
 

Описание на обекта: 
 

            Помещенията, които ще се ремонтират се състоят от: санитарно помещение 
с умивалници и две самостоятелно отделени помещения, съответно дамски и 
мъжки сектор, всеки с по две отделни кабинки. Общата площ на санитарното 
помещение е около 24 m2. Достъпът до тоалетната е през помещението с 
умивалници. Настилката е теракота, стените са покрити с фаянс (до 2 m височина) 
и латекс (над 2 m височина), в помещението с умивалниците тавана е окачен, а в 
дамския и мъжкия сектор на латекс (Схема 1).  
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Схема 1 
 

РАЗДЕЛ ІІІ. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Изкъртване и извозване на фаянс и теракота, демонтаж на окачен таван, 

тоалетни, мивки, смесители, водопроводни тръби, канализационни тръби, 
дървени врати с каси и осветителни тела 

 
Дейностите по т. 1 трябва да включват: 
 

1.1. Изкъртване на фаянсови плочки от стени (около 72 m2) и теракота от под (около 
3 m2) на санитарните помещения съгласно Схема 2. Това включва и изкъртването 
на фаянсовите плочки в обособените кабинки на мъжки и дамски сектор. 
1.2. Демонтаж на 3 бр. мивки с водопроводна арматура и смесители.  
1.3. Демонтаж на 4 бр. WC блок с тоалетно казанче.  
1.4. Демонтаж на участъци от водопроводна инсталация – водопроводни тръби и 
подови сифони (2 бр), както и на негодните елементи от канализационната 
инсталация.  
1.5. Демонтаж на 7 бр. дървени врати с каси.  
1.6. Демонтаж на окачен таван (около 9 m2), осветителни тела и окабеляване към 
тях, демонтаж на електрическите ключове (3 бр.) и електрическите контакти (2 бр.).  
1.7. Демонтаж на вътрешен прозорец, между помещението с умивалници и дамски 
и мъжки сектор.   
1.8. Изхвърляне на строителните отпадъци – извозване на строителните отпадъци 
на определените за това места. 
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 Новата подова настилка трябва да бъде поставена върху съществуващата, 
след изкъртването на маркираната на Схема 2 с цел изравняване на нивото на 
помещението. Малкият умивалник от дамския сектор и смесителя към него няма да 
бъдат подменяни и след демонтажа им трябва да бъдат поставени тапи на 
водопровода и канализацията.  
 

 
 

Схема 2 
 
 
2. Доставка и монтаж на фаянс, теракота, окачен таван, тоалетни, мивки, 

смесители, водопроводни тръби, канализационни тръби, врати, контакти, 
ключове, осветителни тела, електрически кабели и аксесоари за баня 

 
Дейностите по т. 2 трябва да включват: 
 

2.1. Преработка на водопроводната инсталация (около 10 m): 
а.  доставка на материали за изграждане на нова водопроводна инсталация: 

- тръби 1/2 цола, материал полипропилен с алуминиева вложка; 
- ВиК части - съединения, муфи, кранчета, сифони, и др. - I качество. 

b. изграждане на нова водопроводна инсталация; 
2.2. Преработка на канализационата инсталация (около 2 m): 

а.  доставка на материали за преработка на канализационна инсталация: 
- тръби и ВиК части - съединения, муфи, кранчета, сифони, и др. - I качество; 
- 2 бр. нови подови месингови или иноксови сифони - I качество. 

b. монтаж на новите елементи от канализационната инсталация (около 2 m).  
2.3. Доставка и монтаж на нови теракотени плочки за подова настилка на 
санитарните помещения (около 24 m2): 
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a. подови плочки – цвят по избор от мостри предложени от Изпълнителя по 
време на огледа, I качество; 

b. поставянето на подови плочки да бъде изпълнено с минимална фуга. 
2.4. Доставка и монтаж на нови фаянсова облицовка на стените в санитарните 
помещения (около 72 m2):   

a. фаянсови плочки – цвят по избор от мостри предложени от Изпълнителя по 
време на огледа, I качество; 

b. поставянето на стенните плочки да бъде изпълнено с минимална фуга; 
c. поставянето на плочките да бъде до нивото на окачения таван. 

2.5. Доставка и монтаж на 4 бр. нов WC блок: 
a. порцеланов моноблок със седалки - 3 бр. с долно оттичане и 1 бр. със задно 

оттичане - цвят бял, I качество; 
b. преди всеки моноблок трябва да има монтиран спирателен кран; 
c. качеството на WC моноблоковете трябва да отговарят на БДС EN 

997:2012+A1:2015 или на съответстващ европейски стандарт. 
2.6. Доставка и монтаж на 2 бр. нов умивалник: 

a. порцеланови умивалници с полуконзола за стенен монтаж (със сифони и 
полуботуши) -цвят бял, минимален размер 45 х 55 cm, I качество; 

b. 2 бр. (батериен комплект за монтаж на стена) смесители с две кранчета за 
топла и студена вода с керамични глави, I качество; 

c. качеството на умивалницитетрябва да отговарят на БДС EN 14688:2015или 
на съответстващ европейски стандарт. 

2.7. Доставка и монтаж на влагоустойчив гипсокартон (дебелина минимум 6,5 mm., I 
качество) на стени съгласно Схема 3 (около 8 m2). 
2.8. Доставка на материали и извършване на доизграждане на преградни стени 
между кабинките съгласно Схема 3 (около 4 m2) и дебелина на стената минимум 10 
cm; 
2.9. Доставка и монтаж на окачен таван (около 14 m2) и окабеляване:  

a. доставка и монтаж на 100% влагоустойчив окачен таван, I качество; 
b. доставка и монтаж на нови осветителни тела тип „луна”(около 16 бр.) за 

окачен таван, необходимото окабеляване и захранване за тях; 
c. доставка и монтаж на 2 бр. нови осветителни тела тип „плафон”, 

необходимото окабеляване и захранване за тях. 
2.10. Доставка и монтаж на 5 бр. нови ел. ключове; 
2.11. Доставка и монтаж на 2 бр. нови ел. контакти; 
2.12. Доставка и монтаж на дограма: 

a. доставка и монтаж на 1 бр. неотваряем вътрешен прозорец с алуминиев или 
PVC дограма в бял цвят, с размер около 220 х 60 cm;  

b. доставка и монтаж на 7 бр. нови вътрешни алуминиеви врати с брави в цвят 
бял, от които 3 бр. с матово стъкло, останалите четири със заключващ 
механизъм (за тоалетните кабини); 

2.13. Доставка и монтаж на аксесоари за баня: 
a. доставка и монтаж на 4 бр. отворени поставки за тоалетна хартия; 
b. доставка и монтаж на 2 бр. огледала с рамки с минимален размер 60 x 100 

cm;  
c. доставка и монтаж на 2 бр. диспенсър за течен сапун с минимално 

съдържание за миещия препарат от 0,5 литра;  
d. доставка и монтаж на 1 бр. отворена поставка за домакинска хартия; 
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2.14. Доставка и монтаж на 2 бр. декоративни решетки за радиатор с размер 3 х 
0.95 m с отвори или вратички, позволяващи достъп до крановете и 
обезвъздушителите на радиаторите. 

 
Оферираните по време на огледа плочки трябва да бъдат от един 

модел/марка и с еднакви ценови параметри. Възложителят ще използва 
предоставените по време на огледа мостри в съответствие с чл. 32 от ППЗОП. 
Мострите ще бъдат изпозлвани за избор на цвят. Показателя, който ще се изследва 
е цветът, като в резултат на изследването няма да бъде нарушена тяхната цялост 
или търговски вид.  
 
 Точното местоположение на мивките, моноблоковете, осветителните тела, 
ел. контактите, ел. ключовете, поставките за тоалетната и домакинска хартия, 
огледалата, диспенсърите за течен сапун и необходимите скосения по окачения 
таван следва да се съгласуват предварително с представители на Възложителя, 
отговорни за изпълнение на договора. 

Изпълнителят трябва да осигури и всички необходими тръби, меки връзки, 
ексцентрици и тръбни удължения, необходими за извършване на ремонта.  
 

 
Схема 3 

 
3. Шпакловане и боядисване 
 

Дейностите по т. 3 трябва да включват: 
 
3.1. Предварително покриване със защитни покрития на стопански вещи и площи, 
неподлежащи за боядисване,заедно с електрическите елементи;  
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3.2. Почистване и боядисване на метални тръби и шкаф – алкидна блажна бяла боя 
за метални повърхности,  минимум две покрития; 
3.3. Доставка и монтаж на подови прагове и лайсни; 
3.4. Обръщане около касите на вратите и прозореца, измазване и шпакловане на 
стени и тавани (около 40 m2); 
3.5. Боядисване с латекс/санитарен с антимикробно действие на стени и тавани 
(около 40 m2): 
• цвят на боята за тавани – бял латекс; 
• цвят на боята за стени – бял латекс с оцветител за латекс (в нюанс по избор от 

мостри предложени от Изпълнителя по време на огледа); 
• нанасяне на минимум две покрития; 
 
Качеството на латекса трябва да отговаря на изискванията: 
• БДС EN 13300 или съответстващ европейски стандарт 
• Покривност – Клас 2 (3 – 3,5 m2/kg) 
• Устойчивост на миене и мокро триене – Клас 3 
• Латексът следва да бъде устойчив на почистване с неутрални миещи 
средства; 
 
Качеството на блажната боя трябва да отговаря на изискванията: 
• БДС EN 13300 или съответстващ европейски стандарт 
• Покривност – Клас 2 (3 – 3,5 m2/kg) 
• Устойчивост на миене и мокро триене – Клас 3. 
 

Латексът трябва да бъде с еднаква плътност по всички повърхнини, 
подлежащи на боядисване и да не прозира след извършване на бояджийските 
работи. 

 
Общи технически изисквания при изпълнение на всички СМР:  
 
1. Всички материали и продукти, които ще бъдат вложени при изпълнение на 

поръчката (извършване на ремонтните дейности) трябва бъдат нови и 
неупотребявани. 

2. При изпълнение на ремонтните дейности Изпълнителят се задължава да 
спазва всички инструкции на използваните материали и продукти (инструкции за 
начин на употреба, инструкции за монтаж, и др.). 

3. При изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да спазва 
изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 г. за здравословни и безопасни условия 
на труд при извършване на СМР. 

 
Количествата на вложените при ремонта материали, ще се основава на 

детайлната количествено-стойностна сметка направена от Изпълнителя при 
първоначалния оглед на обекта. 
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РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ 
 
1. Участникът в процедурата извършва задължителен предварителен оглед на 
обекта с цел изготвяне на детайлна количествено-стойностна сметка за дейностите 
и материалите необходими при изпълнение на поръчката. При огледа се съставя 
двустранен протокол. 
2. Лица за контакт за получаване на допълнителна информация и организиране 
огледа на обекта: 
• Пламен Бонев – старши експерт, ГД „КС”, тел: 02/9492915; 
• Кирилка Мечкарска – старши експерт, ГД „КС”, тел: 02/9492901; 
• Катя Сивева  – старши инспектор, ГД „КС”, тел. 02/ 9492921. 
3. По време на изпълнение на поръчката всички товаро – разтоварни дейности, 
доставки на материали, изхвърляне на отпадъци, както и движението на 
служителите на Изпълнителя в рамките на имота на КРС предварително се 
съгласуват представителите на Възложителя, отговорни за изпълнение на 
договора. 
4. Всички дейности, в т.ч. и дейностите по обработка и изравняване на пукнатини и 
неравности на компрометирани (с нарушена цялост) повърхнини по стени и тавани, 
подлежащи на боядисване се контролират и одобряват (преди боядисването) от 
представителите на Възложителя, отговорни за изпълнение на договора. 
5. След приключване на ремонтните дейности, обектът се предава на Възложителя 
с монтирано оборудване, почистени дограми и площи от строителни отпадъци и 
следи от ремонтните дейности, без дефекти и във вид готов за употреба. 
6. След приключване на ремонтните дейности всички строителни отпадъци се 
изнасят и поставят в регламентирани за тази цел депа и съдове за разделно 
събиране на отпадъци.  
7. При предаване на обекта, представители на Възложителя и Изпълнителя 
подписват двустранен приемо-предавателен протокол.  
8. Общият срок за изпълнение на поръчката е до 30 работни дни. 
9. За начало на изпълнение на поръчката се подписва протокол за предаване на 
обекта от Възложителя на Изпълнителя. 
10. Дейностите по изпълнение на поръчката, следва да бъдат извършвани в 
работни дни от 09:00 ч. до 17:30 ч.  
11. Гаранционният срок за строително - монтажните дейности и материали е най-
малко 5 (пет) години, считано от датата на приемане на извършените дейности 
(датата на подписване на приемо-предавателния протокол). 
 
 

РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Заплащането за изпълнение на предмета на договора се извършва 
еднократно, по банков път в срок до 10 (десет) дни след представяне на 
оригинална фактура и двустранно подписан приемно-предавателен протокол за 
извършените ремонти дейности. 

При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да 
документира необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан 
констативен протокол.  

 10 



Цената се заплаща от Възложителя за действително извършените дейности, 
установени с двустранен протокол между представителите на Изпълнителя и 
Възложителя. В цената се включват всички разходи на Изпълнителя за изпълнение 
на дейностите, като Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други 
разноски, направени от Изпълнителя. 

Единичните цени на видовете дейности дадени от участника са фиксирани за 
времето на изпълнение и не подлежат на промяна. В тях са отчетени инфлационни 
и други процеси, влияещи пряко върху формирането им и остават твърди за целия 
период на изпълнение на договора. 

Начин на разплащане - заплащането на извършените работи ще се извършва 
въз основа на извършеното количество действителни дейности, измерени на място, 
описани, изчислени и отразени от страна на упълномощените представители на 
страните по договора в двустранно-подписан протокол за приемане на дейностите 
и след издадена данъчна фактура, представена на Възложителя. Заплащането се 
извършва в 10 (десет) дневен срок след подписване на протокол. 

Ако договорът за изпълнение на поръчката бъде прекратен преди 
окончателното извършване на дейностите по него, се заплаща цената на 
извършените до момента на прекратяването, но незаплатени работи. 

Извършването на допълнителни видове работи, които не са предвидени в 
техническото предложение или произтичат от последващи изменения в заданието 
се договарят и заплащат допълнително, като за целта се подписва Анекс към 
Договора. При доказани изменения в количеството на договорени видове дейности, 
в рамките на периода на изпълнение на договора, същите се остойностяват по 
единичните цени приети като твърди в Офертата към Договора. 
 
 

РАЗДЕЛ VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
 
1. В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо 
или юридическо лице, както и техни обединения. 
2. Всеки участник в процедурата трябва да представи Списък на изпълнените през 
последните 3 години дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката.  
3. Опит и квалификация на персонала на участника - списък на специалист/и, 
обучени и правоспособни за извършване на дейностите по изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на Възложителя - наличие на правоспособен/ни 
електротехник/ци, обучен/и и правоспособен/ни за работа с електрически 
съоръжения до 1000 волта (за монтаж на кабели, ключове и контакти  към 
електроразпределителната мрежа). 
4. При изпълнение на поръчката Изпълнителят се задължава да спазва 
изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи. 
5. Да бъде представен Протокол за оглед на обекта. 
6. След оглед на обекта Изпълнителят изготвя детайлна количествено-стойностна 
сметка за всяка една от дейностите и материалите, необходими за изпълнение на 
поръчката.  
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7. При изпълнение на ремонтните дейности Изпълнителят се задължава да спазва 
всички инструкции на използваните материали и продукти (инструкции за начин на 
употреба, инструкции за монтаж и др.). 
 
 

РАЗДЕЛ VІI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 

Офертата задължително трябва да съдържа: 
 
1. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и/или друга 
идентифицираща информация, в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. 
2. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато 
офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 
упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички 
данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 
участника в процедурата. 
3. Срокът за изпълнение на договора - не повече от 30 работни дни. 
4. За начало на ремонтните дейности се подписва протокол за предаване на обекта 
от Възложителя на Изпълнителя. 
5. Срок  на  валидност  на  офертата - минимум  90  дни,  считано  от  датата  на  
подаване  на офертата. 
6. Място на изпълнение на предмета на поръчката. 
7. Декларация, придружена със Списък на лицата, които ще участват в 
изпълнението на поръчката. 
8. Декларация, че Изпълнителят ще възстанови евентуално нанесени щети на 
движимо, недвижимо имущество и/или трети лица (свободен текст). 
9. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и 
попълнено по образец, съгласно Приложение 1 от документацията. 
10. Списък на изпълнените от участника услуги през последните 3 години, които са 
идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, включително 
стойностите, датите и получателите. 
11. Ценово предложение за изпълнение на дейностите, попълнено съгласно 
Приложение 2 от документацията. 
12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 
участника. 
13. Декларация за извършен оглед на помещенията на КРС (свободен текст). 
14. Декларация (свободен текст), че участникът ще спазва изискванията за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, съгласно Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд.  
15. Декларации  за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от 
ЗОП.Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и 
в легализиран превод на български език. 
16. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите (ако такива ще бъдат 
използвани) и дела от поръчката, който ще им бъде възложен, както и 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
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17. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – в свободен текст. 
18. 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 от 
участник/подизпълнител. 
19. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
(ЗМИП). 
20. Удостоверение за правоспособен/ни електротехник/ци, обучен/и и 
правоспособен/ни за работа с електрически съоръжения до 1000 волта. 
 

Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, 
предшестваща подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока 
на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. 
 
 

РАЗДЕЛ VІII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ОФЕРТАТА 
 
1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в 
запечатана непрозрачна опаковка. 
2. Техническото и Ценовото предложение трябва да бъдат изготвени и попълнени 
по образец, съгласно Приложения 1 и 2 от документацията. 
3. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 
 
• Адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, ул. Гурко № 6, ет. 2, 

ст. 201;  
• Име, адрес, телефон/факс на кандидата и предмет на поръчката. 
 

Офертите могат да бъдат представени всеки работен ден от 09:00 до 17:30 
часа в срок до 18.04.2017 г. в деловодството на Комисия за регулиране на 
съобщенията на посочения по-горе адрес. Офертите следва да са представени 
лично от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез 
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на 
адреса, посочен от Възложителя. 
 
 

РАЗДЕЛ IX.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 
 Назначената от Възложителя комисия разглежда постъпилите оферти по реда 
на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.  
 Офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и са 
допуснати до разглеждане, ще се оценяват въз основа на критерий „най-ниска 
предлагана цена”. 
 Участникът, предложил най-ниска цена, се класира на първо място. 
 При наличие на участници с еднаква цена в две или повече оферти, се тегли 
жребий по реда, регламентиран в чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП. 
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 Възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от 
разглеждането, оценяването и класиране на офертите, като им изпраща 
утвърдения от него протокол от работа на комисията. 
 Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, класиран на първо 
място и определен за Изпълнител на обществената поръчка. 
 Когато определеният за Изпълнител участник откаже да сключи договор, 
Възложителят прекратява процедурата или определя за Изпълнител втория 
класиран участник. 
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Приложение №1 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА 

НА КРС, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД” № 69, ЕТАЖ 7” 
 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
/наименование на участника, ЕИК/  
Представлявано от: 
…………………………………………………………………………………………………......... 
/трите имена/  
В качеството му на: 
…………………………………………………………………………………………………......... 
/длъжност/  
Адрес по регистрация: 
…………………………………………………………………………………………………......... 
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. Ап./  
Адрес за кореспонденция: 
…………………………………………………………………………………………………......... 
/п.к., град, община, квартал, бул./ул. № бл. Ап./  
Телефон/факс:…………………………………………………………………………...……...... 
e-mail: 
…………………………………………………………………………………………………......... 
 
1. Предлагаме да извършим ремонтни дейности, съгласно изискванията, посочени 
в документацията. 
2. Предлаганият срок за изпълнение на поръчката е … (до 30 (тридесет)) работни 
дни, считано от датата на подписване на протокол за предаване на обекта от 
Възложителя на Изпълнителя. 
3. Всички разходи, свързани с гореописаните услуги са за сметка на Изпълнителя. 
4. Офертата ни е валидна … (минимум 90 (деветдесет) календарни дни), считано 
от датата на подаване на офертата. 
5. Място на изпълнение на предмета на поръчката е: бул. „Шипченски проход” № 
69, етаж 7, гр. София 
6. Списък на изпълнените от участника услуги през последните 3 години, които са 
идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, включително 
стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за извършените 
услуги. 
 
 
 
Дата: ……………….. 2017 г.    УПРАВИТЕЛ: ……………….. 
            (подпис печат) 
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Приложение № 2 
 
 

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 
ЗА 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА 

НА КРС, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД” № 69, ЕТАЖ 7” 
 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
…………………………………………………………………………..………………………....... 
/наименование на участника, ЕИК/ 
Представлявано от: 
…………………………………………………………………………..………………………....... 
/трите имена/ 
В качеството му на: 
…………………………………………………………………………..………………………....... 
/длъжност/ 
Адрес на участника: 
…………………………………………………………………………..………………………....... 
/п.код, град, община, квартал, бул./ул. № бл. Ап./ 
Телефон/факс/e-mail: 
……………………………………………..……………………………………………………....... 
 
След запознаване с документацията за участие в обявената процедура за избор на 
изпълнител за сключване на договор с горепосочения предмет предлагаме да 
изпълним договора при следните финансови условия: 
 
Ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката по видове дейности и 
количество е както следва за:  
 

№ Наименование на ремонтните 
дейности 

Ед. 
мярка Количество Ед. цена 

без ДДС 
Общо 

без ДДС 

1. 
Изкъртване и извозване на фаянс и теракота, демонтаж на окачен таван, 
тоалетни, мивки, смесители, водопроводни тръби, канализационни тръби, 
дървени врати с каси и осветителни тела 

1.1. 
Изкъртване на фаянсови плочки от 
стени  и теракота от под на 
санитарните помещения 

m2       

1.2.  Демонтаж на мивки бр.       
1.3. Демонтаж на WC блок  бр.       

1.4.  Демонтаж на водопроводни тръби и 
негодна канализационна инсталация m       

1.5. Демонтаж на дървени врати с каси бр.       
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№ Наименование на ремонтните 
дейности 

Ед. 
мярка Количество Ед. цена 

без ДДС 
Общо 

без ДДС 

1.6. 
Демонтаж на окачен таван, 
осветителни тела, ключове, контакти и 
окабеляване към тях 

m2       

1.7. Демонтаж на вътрешен прозорец бр.       
1.8.  Изхвърляне на строителни отпадъци -       

2. 
Доставка и монтаж на фаянс, теракота, окачен таван, тоалетни, мивки, 
смесители, водопроводни тръби, канализационни тръби, врати, контакти, 
ключове, осветителни тела, електрически кабели и аксесоари за баня 

2.1. Преработка на водопроводната 
инсталация:         

а. доставка на материали за изграждане 
на нова водопроводна инсталация m       

b. изграждане на нова водопроводна 
инсталация m       

2.2. Преработка на канализационата 
инсталация:         

а. доставка на материали за преработка 
на канализационна инсталация m       

b. монтаж на нови елементи от 
канализационната инсталация  m       

2.3. 
Доставка и монтаж на нови теракотени 
плочки за подова настилка на 
санитарните помещения 

m2       

2.4. 
Доставка и монтаж на нови фаянсова 
облицовка на стените в санитарните 
помещения 

m2       

2.5. Доставка и монтаж на нов WC блок бр.       
2.6. Доставка и монтаж на нов умивалник:         
a. порцеланов умивалник бр.       
b. батериен комплект бр.       

2.7. Доставка и монтаж на влагоустойчив 
гипсокартон m2       

2.8. Доставка на материали и извършване 
на доизграждане на преградни стени m2       

2.9. Доставка и монтаж на окачен таван и 
окабеляване:         

a. доставка и монтаж на окачен таван m2       

b. 
доставка и монтаж на осветителни 
тела тип „луна“ за окачен таван, 
окабеляване и захранване за тях 

бр.       
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№ Наименование на ремонтните 
дейности 

Ед. 
мярка Количество Ед. цена 

без ДДС 
Общо 

без ДДС 

c. 
доставка и монтаж на осветителни 
тела тип „плафон”,окабеляване и 
захранване за тях 

бр.       

2.10. Доставка и монтаж на нов ел. ключ  бр.       
2.11. Доставка и монтаж на нов ел. контакт бр.       
2.12. Доставка и монтаж на дограма:         

a. доставка и монтаж на неотваряем 
вътрешен прозорец бр.       

b. доставка и монтаж на вътрешни 
алуминиеви врати бр.       

2.13. Доставка и монтаж на аксесоари за 
баня:         

a.  доставка и монтаж на отворени 
поставки за тоалетна хартия бр.       

b. доставка и монтаж на огледала с 
рамки бр.       

c. доставка и монтаж на диспенсър за 
течен сапун бр.       

d. доставка и монтаж на отворена 
поставка за домакинска хартия бр.       

2.14. Доставка и монтаж на декоративни 
решетки за радиатор бр.       

3. Шпакловане и боядисване 

3.1. 
Предварително покриване със 
защитни покрития на стопански вещи 
и площи, неподлежащи за боядисване 

-       

3.2.  Почистване и боядисване на метални 
тръби и шкаф -       

3.3. Доставка и монтаж на подови прагове 
и лайсни -       

3.4.  
Обръщане около касите на вратите и 
прозореца, измазване и шпакловане 
на стени и тавани 

m2       

3.5. Боядисване с латекс на стени и 
тавани m2       

3.6. Други ...     
 
Общата цена за изпълнение на поръчката е 
цифром……………..… (словом……………………….……………….…………) лева без 
ДДС и 
цифром……………….. (словом……………………………….……………….…) лева с 
ДДС. 
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Цената е окончателна и включва всички разходи при изпълнение на поръчката, вкл. 
наеми на строителна техника, транспорт на строителните материали до мястото на 
изпълнение на поръчката, командировъчни на служители  и др.  
 
 
Дата: ……………….. 2017 г.               ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:…………………..… 
                (подпис, печат) 
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Приложение № 3 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я*                    
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 
 

от Участник във връзка с 
 

ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

„РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА КРС,  БУЛ. 
„ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД” № 69, ЕТАЖ 7” 

 
Долуподписаният /-ната/ 
................................................................................................................ 
представляващ ................................................. в качеството си на 
............................................... 
.............................................. със седалище .............................................. и адрес на 
управление: .........................................................................................................., 
тел./факс: .............................., 
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 
................................, 
ИН по ЗДДС № ..................................... 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 
159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 
321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  
 
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по 
т. 1, в друга държава членка или трета страна.  
 
3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление 
съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.  
 
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  
 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност 
по чл. 313 от НК. 
 
    
.......................2017 г.                                                   Декларатор: ............................. 
 
 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП и от 
реабилитирани лица
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Приложение № 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 
от Участник във връзка с 

 
ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
„РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА КРС,              БУЛ. 

„ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД” № 69, ЕТАЖ 7.” 
 

Долуподписаният /-ната/ 
........................................................................................................................................
............... 
представляващ ................................................. в качеството си 
на........................................... 
със седалище ............................................ и адрес на 
управление:…………………………... 
........................................................................................................, 
тел./факс:………………..., 
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 
........................., 
ИН по ЗДДС № 
........................................................................................................................... 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 
1. Участникът, който представлявам:  
- 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, но е допуснато разсрочване, 
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила; 
- 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 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;    ( невярното се 
зачертава) 
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 
3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно 
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване 
или изпълнение на критериите за подбор.  
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4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се 
информация, свързана с удостоверяване на липсата  на основания за 
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.  
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията 
при представяне на неверни данни.  
 
......................2017 г.                                                  Декларатор: ............................. 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат 
самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.  
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Приложение № 5 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 

Подписаният.................................................................................................................
............... 
 
В качеството си на управител (изпълнителен директор)  
на:..........................................................................................................................……
………… 
 

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ:„РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА КРС, 

БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД” № 69, ЕТАЖ 7.” 
 

 
Декларирам, че: 

 
Приемам условията в проекта на договор.  
 
 
 
гр. ............................       ДЕКЛАРАТОР: 
 
Дата: ............ 2017 г.        /подпис и печат/  
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Приложение № 6 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 

за  видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на поръчката, и предвидените подизпълнители 
 
 
Долуподписаният/ната 
……………………………………………………………………..…, 
в качеството ми на ..................................................... (посочете длъжността) на 
..................................................................... (посочете участника, който 
представлявате), 
във връзка с обявената процедура с предмет: РЕМОНТ НА САНИТАРНИ 
ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА КРС, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД” № 69, 
ЕТАЖ 7 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 
1. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители са: 
……………………………………………………………………...……. 
 
2. Съответстващият на работите по т. 1 дял в проценти от стойността на 
поръчката е 
…………………………………………………………………………………………………..
. 
 
3. Предвидените подизпълнители 
са:………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Дата: …………… 2017 г.    ДЕКЛАРАТОР:………………… 
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Приложение № 7  
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

Долуподписаният/ата ……………………….………..……, от гр. ………….…, в 
качеството си на …………….. (управител, директор и др.) на …………………. 
(наименование на юридическото лице - подизпълнител) със седалище и адрес 
на управление …………………….., вписано в търговския регистър  с 
ЕИК:……………/ БУЛСТАТ………….. (участникът може да посочи друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която е установен, ако участникът няма ЕИК и/или БУЛСТАТ), 
като …………… (представител или член на управителен орган на) 
……………………………… - подизпълнител на участник ………………………в 
процедура с предмет: „РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА 
НА КРС, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД” № 69, ЕТАЖ 7.” 
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен 
търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): 
........................................................................................................................................
............... (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) изразявам съгласието да участваме 
като подизпълнител на ..................................................... (наименование на 
участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) при изпълнение на 
поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА 
НА КРС, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД” № 69, ЕТАЖ ”. 
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 
……................................... 
…………………………………………………………………………………………...……
… 
 (изброяват се конкретните части от предмета на поръчката, които ще бъдат 
изпълнени от подизпълнителя) 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.  
 
 
Дата: …………… 2017 г.    ДЕКЛАРАТОР:………………… 
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Приложение № 8 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я                   
 
 
 
Долуподписаният..........................................................................................................
..............  
в качеството си на управител на 
:..............................................................................................  
 
 
                                                         Д Е К Л А Р И Р А М: 

Че при изпълнение на поръчка с предмет: 
 

„РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА КРС, БУЛ. 
„ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД” № 69, ЕТАЖ 7.” 

 
са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 
цена   и условията на труд. 
 
 За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 
 
 
 
 Дата..............2017 г.      ДЕКЛАРАТОР: 

/подпис и печат/  
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Приложение № 9 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици 

 
 
Долуподписаният/та/…........................................................................................ 
(три имена) с адрес 
…....................................................................................................................................
.. 
в качеството ми на (длъжност, или друго качество) ............................................. 
на (наименование на участника) ............................................с ЕИК 
…............................., със седалище и адрес на управление 
….................................................................................., във връзка с участие в 
обществена поръчка по реда на чл. 187 от  Закона за обществените поръчки с 
предмет: „Ремонт на санитарни помещения в сградата на КРС, бул. „Шипченски 
проход” № 69, етаж 7.” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: 
................................................  
Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 
 
2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен 
дружество е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим, а именно с: 
.....................................................................................................................................  
Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 
 
3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. 
............. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 
 
Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. 
 
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 
27 



 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
........................ 2017 г.     Декларатор: ......................... 
дата на подписване     име, фамилия и подпис 

 
Забележка: Представя се от представляващия участника по търговска 
регистрация. 
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се 
представя от всяко едно от тях. 
В случай, че участникът предвижда да използва подизпълнител/и, 
декларацията се представя за всеки от подизпълнителите от представляващия 
подизпълнителя. 
 
„Юрисдикции с преференциален данъчен режим” 
По смисъла § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на ЗИФОДРЮПДРСЛТДС 
„юрисдикции с преференциален данъчен режим” са юрисдикциите по смисъла 
на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за корпоративното 
подоходно облагане (ЗКПО). 
По смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО „юрисдикции с преференциален данъчен 
режим" са: 
1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ангуила (брит.); 
Нормандските острови (брит.); Антигуа и Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); 
Общността на Бахамските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските острови 
(брит.); Вирджинските острови (брит.); Република Вануату; Гибралтар (брит.); 
Гренада; Гуам, остров (САЩ); Кооперативна република Гаяна; Доминиканската 
република; Каймановите острови (брит.); Остров Рождество (Коледен остров) 
(брит.); Република Либерия; Княжество Лихтенщайн; Република Малдиви; 
Република Маршалски острови; Република Мавриций; Княжество Монако; 
Монсерат, остров (брит.); Република Науру; Ниуе, остров (новозел.); Република 
Палау; острови Кук (новозел.); Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация 
Сейнт Китс и Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република Фиджи; 
Република Панама; Независима държава Самоа; Република Сан Марино; 
Република Сейшели; Соломоновите острови; Сейнт Винсент и Гренадини; 
Кралство Тонга; Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските острови 
(брит.); Нидерландските Антили (нидерл.) и Хонг Конг (Китай), или 
2. държави/територии, с които Република България няма влязла в сила 
спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в които дължимият 
подоходен или корпоративен данък или заместващите ги данъци върху 
доходите по чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица, които чуждестранното лице е реализирало или 
ще реализира, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или 
корпоративния данък върху тези доходи в Република България. 
 
 „Свързани лица” 
 По смисъла § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС „свързани лица” са лицата по смисъла на § 1 от 
допълнителните разпоредби (ДР) на Търговския закон (ТЗ). 
 По смисъла на § 1 от ДР на ТЗ „свързани лица” са: 
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1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия 
- до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен 
включително; 
2. работодател и работник; 
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
4. съдружниците; 
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, 
издадени с право на глас в дружеството; 
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 
„Свързани лица” са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, 
контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат 
да се уговарят условия, различни от обичайните. 
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Приложение № 10 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ                    
 
 

по чл. 6 ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 
 

Долуподписаният/ата 
................................................................................................................,  

  (собствено, бащино и фамилно име) 
в качеството си на ............................................., на 
................................................................., 
   (длъжност)   (наименование на участника) 
 
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................... - участник в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на санитарни помещения 
в сградата на КРС, бул. „Шипченски проход” № 69, етаж 7.” 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
 

Действителен собственик по смисъла на чл.6 ал.2 от ЗМИП, във връзка с чл.3 
ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е 
.................................................................. 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване 
на неверни данни. 
 
Дата: ...................2017 г.    Име и фамилия: ......................... 

Подпис и печат: ......................... 

 30 



Приложение № 11 
 

ДОГОВОР  
 

 
Днес, ..................2017 г., в гр. София между: КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 
СЪОБЩЕНИЯТА, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Гурко” 
№ 6, Ид. номер 121747864, представлявана от д-р Веселин Божков – 
Председател и Соня Маджарова – Гл. счетоводител, наричана за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една странаи ................………………………........………, 
представлявано от ……..........………………, в качеството му на 
………………………………., със седалище и адрес на управление: 
……………………………………………............…, с 
ЕИК…………….......................……, определен за изпълнител с Протоколно 
решение  № ……………… /……….....……г., наричано по-нататък „Изпълнител”, 
от друга страна се сключи настоящия договор за следното: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1.(1)Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни РЕМОНТ 
НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА КРС, БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ 
ПРОХОД” № 69, ЕТАЖ 7”, 
(2) Видът и обемът на извършената от Изпълнителя работа и вложените 
материали са, съгласно количествено-стойностната сметка (Приложение № 1 и 
Приложение № 2)-неразделна част от настоящия договор. 
  
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
Чл. 2. Възложителят или упълномощеният негов представител имат право 
да: 
1. осъществява текущ контрол върху качеството и количеството на изпълнените 
ремонтни работи във всеки момент от изпълнението на настоящия договор; 
2. проверява подробните количествено-стойностни сметки за извършени 
демонтажни и монтажни работи; 
3. изисква в определен от него срок некачествено изпълнени работи да бъдат 
отстранени или поправени съгласно изискванията му и нормативно 
установените правила, като всички разходи в тези случаи са за сметка на 
Изпълнителя; 
4. налага санкции, които се считат за окончателно намаление на 
крайнотовъзнаграждение за обекта и не подлежат на възстановяване при 
неспазване на договорените срокове и други условия на договора. 
Чл. 3. Възложителятсе задължава да: 
1. осигури достъп до обекта на лицата, механизацията и техниката на 
Изпълнителя, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно 
пропускателния режим; 
2. заверява сметката опис за заплащането на действително извършените 
видове дейности; 
3. заплати договореното възнаграждение за приетите демонтажни и монтажни 
работи; 
4. да оказва съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му 
работа. 
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ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
Чл. 4. Изпълнителят се задължава да: 
1. извърши поръчаната работа качествено и в срок при спазване на всички 
приложими норми и правила, свързани с изпълнението на работата; 
2. осигури техническо ръководство за изпълнение на демонтажните и монтажни 
работи през целия период на работа на обекта; 
3. изпълнява нарежданията на определените от Възложителядлъжностни лица;  
4. отговаря за действията и бездействията на наетите по трудов или друг 
договор лица като за свои. 
Чл. 5. Изпълнителят има право да: 
1. иска и получава необходимото му съдействие от Възложителя и достъп до 
обекта; 
2. получи дължимото възнаграждение при условията на този договор. 
Чл. 6. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка в 7 (седем)-
дневен срок, след писмена покана отВъзложителя, всички появили се дефекти 
и недостатъци на изпълнените от него демонтажни и монтажни работи. 
За всички изпълнени видове демонтажни и монтажни работи, неупоменати в 
договора, важат гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 
и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти.  
Чл. 7. (1) Изпълнителят се задължава да вземе всички необходими мерки за 
обезопасяване и почистване на околното пространство около ремонтирания 
обект, както и извозването на строителните и други отпадъци, резултат от 
извършващия се ремонт. Евентуалните санкции при констатирани нарушения 
ще бъдат за негова сметка. 
(2) В случай на констатиранена повреда, Възложителят и 
Изпълнителятсъставят констативен протокол, независимо дали е налице или 
не, акт за установяване на повредата/предписание за отстраняване, съставен 
от трето лице. Изпълнителят се задължава да отстрани повредата за своя 
сметка в срокове, осигуряващи нормалното функциониране на засегнатата 
инфраструктура.  
(3) при извършване на ремонта имуществото на Възложителя следва да се 
пази със грижата на добър стопанин, като при евентуално нанесени щети, 
Изпълнителят следва да ги острани за своя сметка;  
(4) при изпълнение на дейностите Изпълнителят е длъжен да спазва 
Правилника за охрана на труда, по противопожарна безопасност и всички 
нормативни документи, свързани с извършвания ремонт. 
 
IV. СРОКОВЕ  
Чл. 8. (1) Този договор влиза в сила от датата на подписването му. 
(2)Срокът за изпълнение на договорените видове работи е .......... (не повече от 
30) работни дни, считано от датата на предоставяне на достъп до сградата за 
работа. 
(3) За краен срок за изпълнение на демонтажни и монтажни работи по 
договора, се счита датата на подписване наокончателен приемо-предавателен 
протоколбез забележки. 
(4) В случай, че съставеният акт съдържа забележки, то за краен срок на 
съответния етап се счита датата, на която е удостоверено, че същите са изцяло 
отстранени.  
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Чл. 9. Изпълнението на демонтажните и монтажни работи може да се спира 
при следните условия:  
1. освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като природни 
бедствия, война, граждански размирици и др.;  
2. невъзможност от страна на Възложителя да осигури достъп до обекта за 
извършване на демонтажните и монтажни работи, установена с протокол 
между участниците в демонтажните и монтажни работи; 
3.невъзможност от страна на Възложителя да осигури необходимите средства 
за завършване на демонтажните и монтажни работи; 
Чл. 10.(1) При спиране на демонтажни и монтажни работи на основание, спират 
да текат и сроковете за изпълнение на договора. 
 
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 11. Общата цена на договора е….............../…...........…………………/лв., без 
ДДС, а с включен ДДС възлиза на …………......../……………………./ лв., съгласно 
Обобщената ценова оферта на Изпълнителя /Приложение № 2/. 
Чл. 12. Окончателната стойност не може да надвишава общата стойност на 
възложените демонтажни и монтажни работи по чл. 11. 
Чл. 13.(1) Възложителят заплаща на Изпълнителя приетите демонтажни и 
монтажни работи, изпълнени съгласно Приложение № 2, срещу представени от 
него фактури, издадени на името на Възложителя и подробни количествено-
стойностни сметки в срок от 10 дни от подписване на окончателен приемо-
предавателен протокол и представена в счетоводството но КРС фактура по 
банковата сметка на Изпълнителя. 
Банковата сметка на Изпълнителя е: 
…………………………………………………………………………………….. 
(2) Окончателната стойност, ще се определи с изготвянето на сметка-опис за 
заплащането на действително извършените видове демонтажни и монтажни 
работина база подписана количествена-стойностна сметка. В цената по ал. 1 се 
включват всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на дейностите, като 
Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, 
направени от Изпълнителя 
(3) Единичните цени на видовете дейности са дадени в Приложение № 1 към 
договора, като същите са фиксирани за времето на изпълнението му и не 
подлежат на промяна. В тях са отчетени инфлационни и други процеси, 
влияещи пряко върху формирането им и остават твърди за целия период на 
изпълнение на договора. 
(4) Начин на разплащане - Заплащането на извършените работи ще се 
извършва въз основа на извършеното количество действителни дейности, 
измерени на място, описани, изчислени и отразени от страна на 
упълномощените представители на страните по договора в двустранно-
подписан протокол за приемане на дейностите и след издадена данъчна 
фактура, представена на Възложителя. Заплащането се извършва в 10/десет/ 
дневен срок след подписване на протокол. 
(5) Ако този договор бъде прекратен преди окончателното извършване на 
дейностите по договора, се заплаща цената на извършените до момента на 
прекратяването, но незаплатени работи. 
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VІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ  
Чл. 14. При неизпълнение срока за демонтажните и монтажни работи за 
съответния етап,Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% от 
стойността на договорените видове демонтажни и монтажни работи за 
съответния етап без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от 
общата стойност на демонтажните и монтажни работи.  
Чл. 15. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,01% от стойността на 
договорените видове демонтажни и монтажни работи без ДДС на ден при 
некачествено или непълно изпълнение, утановено след приемане на обекта в 
експлоатация, считано от датата на установяване на недостатъците до датата 
на тяхното отстраняване, но не повече от 15 % от общата стойност на 
демонтажните и монтажни работи. 
Чл. 16. При виновно прекратяване на договора от страна на Изпълнителя, 
същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 15 % от стойността на 
договора.  
Чл. 17. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесени щети или 
пропуснати ползи, в резултат на виновно лошо, забавено или неизпълнено 
задължение по този договор. 
Чл. 18. Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението 
за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или 
забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера 
на неустойката. 
Чл. 19. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 
своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало 
като пряко следствие от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, 
военни действия, блокади, ембарго, земетресения и други обстоятелства с 
форс-мажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с 
надлежно оформен документ от Българската търговско-промишлена палата и в 
този случай се съставя двустранен протокол, подписан от упълномощени 
представители на страните по договора. 
Чл. 20. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва в тридневен 
срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми 
насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може 
да се позовава на непреодолима сила. 
Чл. 21. Страната, която е в забава, не може да се позовава на непреодолима 
сила.  
  
VІІІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  
Чл. 22. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. с изпълнение предмета на договора;  
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;  
3. с едноседмично предизвестие на Възложителя по причини, за които той не 
отговаря. 
(2) Договорът може да бъде развален при виновно неизпълнение от една от 
страните, с едноседмично писмено предизвестие от изправната страна. 
Чл. 23. Прекратяването и развалянето на договора по чл. 22 не освобождава 
Изпълнителя от отговорността му през гаранционните срокове за изпълнените 
демонтажни и монтажни работи. 
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ІX. ОБЩИ УСЛОВИЯ  
Чл. 24. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод на 
изпълнението на този договор.  
Чл. 25. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали 
относно неизпълнението му по взаимно съгласие, а при непостигане на 
съгласие спорът ще се отнася до компетентния български съд. 
Чл. 26. Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до 
другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в договора. Те 
се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на 
управление на всяка една от страните, ако тя не е уведомила своевременно в 
писмен вид другата страна за промяната. 
 
За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите 
нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните. 
 
Във връзка със задълженията на страните по този договор, представители на 
страните са: 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................…………e-мейл ……...……… тел………............. 
 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………..…....…...… e-мейл …...…...….… тел………............. 
  
…………………………………………….….… e-мейл ……....…...… тел ……............... 
 
 
Неразделна част от този договор са: 
 
Приложение № 1 – Техническо предложение на Изпълнителя; 
Приложение № 2 – Ценова оферта на Изпълнителя. 
 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра 
 
 
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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