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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
            Настоящата покана се отнася до извършване на  „Профилактика и боядисване на 
антенни мачти” на стационарни станции за контрол на радиочестотния спектър в гр. София и 
гр. Враца. 

1. В процедурата за сключване на договор може да участва всеки кандидат, който 
отговаря на предварително обявените от Възложителя  условия. 

2. Настоящата публична е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален 
код  9007841/24.10.2012 г. и в профила на купувача, съгласно разпоредбите на чл. 101б, ал. 
2 от ЗОП, както и на страницата на КРС в интернет. 

 
 

РАЗДЕЛ II 
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 
1. Обект на процедурата е избор на Изпълнител за сключване на договор с предмет: 
„Профилактика и боядисване на антенни мачти” . 
 
2. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разполага със стационарни станции 

за контрол на радиочестотния спектър, които са  част от Националната система за 
мониторинг на радиочестотния спектър. Предметът на поръчката включва извършване на 
профилактика на антенно-фидерните трасета (подмяна на крепежни елементи, закрепващи 
скоби, боядисване на антенните мачти и др.) на стационарни станции, разположени в 
градовете София и Враца. 

2.1. Описание на обектите 

Профилактиката и боядисването на антенни мачти ще се извърши на следните 
стационарни станции:  

  
2.1. 1. Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър  “София-1” 

Стационарната станция е разположена на адрес: гр.  София,  парк  „Христо 
Смирненски”,  местност „Голяма Конъовица”, имот пл. № 602.  

На антенната мачта са разположени мониторингови, пеленгаторни и измервателни 
антени. Антенната мачта е с обща височина h = 26 метра. 

Антенната мачта е изградена от тръбна конструкция и се състои от следните секции: 
- Секция 1 (опорна) – височина над бетона 1.1м.  
- Секция 2 - височина 12 метра, изпълнена от спиралошевна тръба 711х8 мм. 
- Секция 3 и 4 високи по 6.00 м. Всяка, изпълнени от тръби 630х8 мм и 530х6 мм 

съответно. 
- Секция 5 с височина 0.75 м.- преходна от секция 4 към фланеца на носещата тръба 

на антената. 
- Към секции 4 и 5 са монтирани обслужващи площадки. Достъпът се осъществява 

чрез обезопасена стълба, закрепена към всяка секция. 
На фиг.1 и 2 е показан общ вид на антенната мачта, а на фиг.3 чертеж с размерите на 

мачтата. 
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Портална врата на стационарна станция “София-1”.  
 
Порталната врата за стационарна станция „София-1” е съставена от 4 модулни 

желязорешетъчни конструкции, показани на фиг. 4. Размерите на 1 бр. мод. конструкция от 
порталната врата са: 2.40 х 1.50м.  

Общият вид на порталната врата е показан на фиг. 5. 

 

              
             
 
 
 
 

     Фиг.1                                                Фиг.2 
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Фиг.3    Фиг.4 

 
2.1.2. Предмет на поръчката 

В  Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър  “София-1” е 
необходимо да се извършат следните ремонтни дейности: 

1. На антенната мачта, обслужващата площадка и обезопасената стълба: 

1.1. Почистване на корозиралите места от старото покритие. 
1.2. Подготовка на основата и нанасяне на антикорозионен  грунд. 
1.3.  Боядисване на цялата повърхност по антенната мачта с боя за метали сребърен 

феролит, устойчив на лоши атмосферни въздействия - минимум 2 слоя. 
1.4.  Профилактика и почистване на заземителната шина на антенната мачта – 

нанасяне на цинково покритие по увредени участъци. 
1.5.  Подмяна на корозирали болтови съединения и крепежни елементи по фидерното 

трасе и мачтата. 

2. На порталната врата за стационарната станция: 

2.1. Почистване на корозиралите места от старото покритие. 
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2.2. Подготовка на основата и нанасяне на антикорозионен  грунд. 
2.3. Боядисване на цялата повърхност на порталната  врата (фиг. 4) с боя за метали 

сребърен феролит, устойчив на лоши атмосферни въздействия. 
 
 
2.2 Стационарна станция за контрол на РЧС “София- 2” 

Стационарната станция “София- 2” е разположена на бул. „Шипченски проход” № 69.  
Антенните мачти са разположени на покрива на сградата. Състоят се от триъгълни 

секции и са с обща височина h = 5 м и h = 9 м.  
На антенните мачти са разположени пеленгаторни, мониторингови и измерителни 

антени. 
Общият вид на мачтите е показан на фиг.6, а чертеж с размерите на фиг.7.                                            
 
 
 
 

         
Фиг.5            Фиг.6 

 
2.2.1 Предмет на поръчката 

В  Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър  “София-2” е 
необходимо да се извършат следните ремонтни дейности на антенните мачти: 

1.1. Почистване на корозиралите места от старото покритие. 
1.2. Подготовка на основата и нанасяне на антикорозионен  грунд. 
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1.3.  Боядисване на цялата повърхност по антенните мачти с боя за метали сребърен 
феролит, устойчив на лоши атмосферни въздействия - минимум 2 слоя. 

1.4.  Профилактика и почистване на заземителната шина на антенната мачта – 
нанасяне на цинково покритие по увредени участъци. 

1.5.  Подмяна на корозирали болтови съединения и крепежни елементи по фидерното 
трасе и мачтите. 

 
 

2.3 Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър  “Враца” 

Стационарната станция за контрол на радиочестотния спектър  “Враца” се намира на 
адрес гр.  Враца, „Ученическо общежитие”, община Враца. 

Антенните носачи са 2 бр. и са разположени на покрива на 15 етажно ученическо 
общежитие (фиг. 8). Състои се от 3 мачтови секции: 

• Секции 1 и 2 са триъгълни с височина по 2984 мм; 
• Секция 3 - стоманена безшевна тръба Ф102х4 с височина 0.61м. 
Чертеж на мачтите е показан на фиг. 9. 
 

 
                             Фиг.8                                                                      Фиг.9 

 
2.3.1 Предмет на поръчката 
В  Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър  “Враца” е необходимо 

да се извършат следните ремонтни дейности: 
 
1.1 Ремонт на мълниезащита /поцинковане и укрепване/; 
1.2 Възстановяване на хидроизолационното покритие където е необходимо на 
повредени участъци, на площ от около 10 квадратни метра.  

            1.3  Почистване на корозиралите места от старото покритие. 
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1.4 Подготовка на основата и нанасяне на антикорозионен  грунд. 
1.5 Боядисване на цялата повърхност по антенните мачти с боя за метали сребърен 
феролит, устойчив на лоши атмосферни въздействия - минимум 2 слоя. 
1.6 Профилактика и почистване на заземителната шина на антенната мачта – нанасяне 
на цинково покритие по увредени участъци. 
1.7 Подмяна на корозирали болтови съединения и крепежни елементи по фидерното 
трасе и мачтите. 
1.8  Подмяна на крепежни елементи по фидерното трасе. 
1.9 Подмяна на крепежните елементи на съществуващите по фидерното трасе между 
двете мачти (дължина около 20 м) с крепежни скоби за коаксиален кабел ½ LCF. 
   
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 
І.   Минимални изисквания към кандидатите: 
 
1. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя 

към Камарата на строителите придружено с валиден към датата на подаване на офертата 
талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 
професионален регистър на строителя. 
 

2. Застрахователна полица за имуществена отговорност, съгласно изискванията на 
глава Х, чл. 171 и чл. 173, ал. 1 от ЗУТ. 
 

3. Опит и квалификация на персонала на участника.  
Списък на специалистите, обучени и правоспособни за извършване на дейностите по 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя.  
 

a.  най-малко един правоспособен за работа на височина; 
b. най-малко един правоспособен електротехник, обучен и правоспособен за работа с 
електрически съоръжения до 1000 волта. 
c.  При обработване на антенно-мачтовата конструкция да се вземат мерки за опазване 
на фидерното трасе. 
 
 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 СМР. 

 
5. Протокол за оглед на обекта.  
След оглед на обекта  Изпълнителят изготвя детайлна количествено-стойностна 

сметка за дейностите и материалите необходими при изпълнение на поръчката (за всеки един 
от обектите). 

 
6. Всички материали и продукти, които ще бъдат вложени при изпълнение на 

поръчката (извършване на ремонтните дейности) трябва бъдат придружени със съответните 
сертификати за произход и качество, инструкция за начин на употреба, инструкция за 
монтаж, както и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените 
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електрически и строителни материали със съществените изисквания към строежите, съгласно 
Закона за техническите изисквания към продуктите.  

 
7. При изпълнение на ремонтните дейности Изпълнителят се задължава да спазва 

всички изисквания, съгласно сертификатите и инструкциите на използваните материали и 
продукти (инструкции за начин на употреба, инструкции за монтаж, и др.) 
 

ІІ. Минимални изисквания към изпълнение на поръчката: 
 
 

a. най-малко един правоспособен за работа на височина; 
b.  най-малко един правоспособен електротехник, обучен и правоспособен за 

работа с електрически съоръжения до 1000 волта. 
c.  При обработване на антенно-мачтовата конструкция да се вземат мерки за 

опазване на фидерното трасе. 
 

 
Количествата на вложените при ремонта материали, ще се основава на детайлната 

количествено-стойностна сметка направена от Изпълнителя при първоначалния оглед на 
съответния обект. 

 
ІІІ. 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 ( за всеки един от обектите). 

1.1. Лица за контакт за получаване на допълнителна и организиране на огледа на 
обектите:  

За обектите в София - г-н Никола Попов – тел: 02/9492947, моб. тел: 0877/144275, 
всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.  

За обекта във Враца - Ивайло Марков тел: 092/624707, моб. тел 0884987039, всеки 
работен ден от 9.00 до 17.30 часа. 

 
2. По време на изпълнение на поръчката всички товаро - разтоварни дейности, 

доставки на материали, изхвърляне на отпадъци, както и движението на служителите на 
Изпълнителя в районите на  стационарните станции в гр. София и гр. Враца, следва да бъде 
предварително съгласувано с  г-н Никола Попов и г-н Ивайло Марков - началник отдел ТЗ 
Враца. 

3. След приключване на ремонтните дейности, обектите се предават на Възложителя 
почистени, без дефекти и във вид, готов за употреба. 

 
4. При предаване на обектите, представители на Възложителя и Изпълнителя 

подписват двустранен приемо-предавателен протокол.  
 
       VІ. Гаранционни изисквания: 
 

Гаранционният срок за всички извършени дейности и вложени материали е най-малко 
5 (пет) години, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол и 
съгласно изискванията на гл. ІV от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
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експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
 2. По време на гаранционния срок, Изпълнителят поправя за негова сметка всички 
появили се дефекти, попадащи в обхвата на извършените от него дейности.  
 

 
РАЗДЕЛ IV 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертата задължително трябва да съдържа: 

 
1. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или 

удостоверение за актуалното състояние на съдебната регистрация – оригинал или нотариално 
заверено копие, издадено не по-рано от 3 (три месеца) от датата на подаване на офертата. 
 

2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя 
към Камарата на строителите придружено с валиден към датата на подаване на офертата 
талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния 
професионален регистър на строителя. 

 
3. Удостоверение за правоспособност на лицата, които ще участват в дейности 

свързани с: 
- електрически съоръжения с номинално напрежение до 1000 волта; 

            - работа на височина. 
 
4. Протокол за оглед на обекта 
 

 5. Застрахователна полица за имуществена отговорност. 
 

6. Декларация за спазване изисквания на Наредба №2/22.03.2004 г. за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР. 

 
7. Декларация за това, че всички материали и продукти, които ще бъдат вложени при 

изпълнение на поръчката ще бъдат придружени със съответните сертификати за произход и 
качество, инструкция за начин на употреба, инструкция за монтаж, съгласно Закона за 
техническите изисквания към продуктите.  

8. Срок за изпълнение на поръчката. 
 
9. Срок на валидност на офертата. 
 
10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, попълнена по образец, 
съгласно Приложение 3 от документацията. 
 
11. Декларациите по чл. 47, ал. 1 от ЗОП  се подават, както следва: 

а) при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 
Търговския закон; 

б) при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 
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в) при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 
147, ал. 1 от Търговския закон; 

г) при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - от лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон; 

е) при едноличен търговец-за физическото лице-търговец; 
ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата 

които представляват кандидата или участника; 
з) в случаите по т. а-ж – и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

 
12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по 

образец, съгласно Приложение 4 от настоящата документация. 
 
13. Декларация за подизпълнител. 
 
14. Списък – декларация за екипа от лица за изпълнение на дейностите по поръчката.  
 
15. Списък на документите съдържащи се в офертата. 

16. Техническо предложение - изготвя се съгласно приложения Образец на оферта – 
Техническо предложение (Приложение 1) и следва да отговаря на изискванията на 
настоящата документация и разпоредбите на ЗОП. 

17. Ценово предложение:  
 17.1. В ценовото предложение се посочва общата крайна цена за изпълнение на 
поръчката и цените по видове дейности с включен ДДС.  
 17.2. 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.  

17.3.Ценовото предложение се изготвя съгласно приложения Образец на оферта - 
(Приложение 2) и се поставя в отделен запечатан и непрозрачен плик. 

 
 

РАЗДЕЛ V 
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТАТА 

 
 Офертата трябва да бъде адресирана до Комисията за регулиране на съобщенията, гр. 
София, ул. “Гурко” № 6 и представена от участника лично или от упълномощено от него 
лице, в деловодството на КРС на ул. „Гурко” № 6 от 09:00 ч. до 17:00 ч. на  02.11. 2012. г.  
 Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че 
да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока 
за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.  
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РАЗДЕЛ VI 
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА И СРОК 

НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 
 
1. Офертите и всички останали документи към тях трябва да бъдат представени в 

запечатан непрозрачен плик. 
2. Върху плика с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 

 Адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. "Гурко" № 6. 
 Име, адрес, телефон/факс на участника и предмет на процедурата. 
 3. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на Комисия за регулиране 
на съобщенията. 
 4.  Валидността на офертата следва да бъде не по-малко от 60 дни. 

 
 

РАЗДЕЛ VII 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
1. Срокът за изпълнение на поръчката се посочва в общата оферта и не може да бъде 

повече от 21 календарни дни, включително съботно-неделни дни.  
2. Дейностите за изпълнение на поръчката, следва да бъдат извършвани в интервала с 

начален час 09:00 и краен час 17:30.  
  3. Искане за удължаване на крайният час в делничен ден и/или искане за извършване 
на дейности в съботно-неделни дни се извършва след съгласуване с представителя на 
Възложителя. 

 
 

РАЗДЕЛ VIII 
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
8.1. Комисия от длъжностни лица, определени от Възложителя за събиране, 

разглеждане и оценка, извършва предварителна проверка за комплектността на подадените 
предложения и съответствието им с обявените изисквания за участие.  

 
8.2. Комисията проверява наличието на всички необходими документи, посочени в 

настоящата покана.  
 
8.3.  Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците. 
 
8.4. На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря на 

посочените технически изисквания на Възложителя и e предложил най-ниска цена за 
изпълнение на поръчката.  

 
При наличие на две или повече равни най-ниски цени, ще бъде проведен публичен 

жребий. 
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                  Приложение № 1 
                                                                                                                      Образец на оферта 

 
ОФЕРТА 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 

„Профилактика и боядисване на антенни мачти” 
 

 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  
 
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
л.к. № ………………… издадена на ………………… от  ..…………………………... 
 
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: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
(попълва се предмета на поръчката) 

2. Гаранционният срок е за срок от  ………. години и 
включва:…………………………………………………………… 
  

3. Срокът за изпълнение на поръчката  е ……………….. дни от датата на подписване 
на договора, но не повече от 21 календарни дни. 

4. Офертата ни е валидна ………….календарни дни, считано от датата на отваряне на 
същата от Възложителя (не по-малко от 60 дни). 

5. Място на изпълнение на предмета на поръчката – стационарни станции за контрол 
на РЧС  в градовете София и Враца.  
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6. Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на поръчката, 
както и дела на тяхното участие. 

 
Приложения:  
 

1. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.  
2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя 

към Камара на строителите придружено с валиден към датата на подаване на офертата талон 
по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя. 

3. Удостоверение за правоспособност на лицата, които ще участват в дейности 
свързани с: 

- електрически съоръжения с номинално напрежение до 1000 волта; 
  - за работа на височина. 

5. Протокол за оглед на обекта 
6. Застрахователна полица за имуществена отговорност. 
7. Декларация за спазване изисквания на Наредба №2/22.03.2004 г. за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР. 
8. Декларация за това, че всички материали и продукти, които ще бъдат вложени при 

изпълнение на поръчката ще бъдат придружени със съответните сертификати за произход и 
качество, инструкция за начин на употреба, инструкция за монтаж, съгласно Закона за 
техническите изисквания към продуктите.  

9. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 
10. Декларация за подизпълнител. 
11. Списък – декларация за екипа от лица за изпълнение на дейностите по поръчката.  
12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника. 
13. Ценово предложение. 

 
 
 
Дата: ……………… 2012 г.                              УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                             (подпис, печат) 
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                                                                                                                                Приложение № 2 
                                                                                                                      Образец на оферта 

 
 

ОФЕРТА 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

 
 

„Профилактика и боядисване на антенни мачти” 
 
 
 
Настоящото предложение е подадено от: 
 
………………………………………………………………………………………….. 

/наименование на участника, ЕИК/ 
представлявано от: 
. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  
 
в качеството му на: …………………………………………………………...……………… 

/длъжност/ 
 
л.к. № ………………… издадена на ………………… от  ..…………………………... 
 
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. Ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката по видове дейности и 
количество е както следва:  
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I. „Ремонт на Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър  
“София-1” 

 
 Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. 

без ДДС 
Цена, лв.
с ДДС 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

Обща цена за изпълнение на поръчката: 
  

 
 

II. „Ремонт на Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър  
“София-2” 
 

 
 Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. 

без ДДС 
Цена, лв.
с ДДС 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

Обща цена за изпълнение на поръчката: 
  

 

 

 III. „Ремонт на Стационарна станция за контрол на радиочестотния спектър  “Враца” 
 

 
 Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. 

без ДДС 
Цена, лв.
с ДДС 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     

Обща цена за изпълнение на поръчката: 
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 3. Общата цена за изпълнение на поръчката с предмет: 
  

………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………e:  
 

 …………………………. (…………) лв. без ДДС  
  
 …………………………. (…………) лв. с ДДС  

 

 
4. 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: ……………… 2012 г.                              УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                             (подпис, печат) 
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Приложение № 3 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 
от Закона за обществените поръчки 

 
Долуподписаният /ата       , в качеството ми на
 _________________________(посочете длъжността) на         
     (посочете фирмата на участника) - участник в поръчка 
с предмет: („Профилактика и боядисване на антенни мачти”) 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Представляваният от мен участник        

(посочете фирмата на участника) : 
• не е обявен в несъстоятелност; 
• не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените 

процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове. 
2. Аз лично не съм обявен в несъстоятелност и не се намирам в производство по 

ликвидация или в подобна на горепосочените процедури съгласно националните ми закони и 
подзаконови актове. 

3. Аз лично не  съм осъждан(а) 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. 

 
 

    г.                   Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                             

 
Пояснение:  

Декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
Когато лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 съобразно вида на участника, са повече от 

едно лице, декларацията се попълва от всички лица с представителна власт, съгласно ЗОП.  
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато 
деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 
представя за всеки един от тях, съобразно горното. 
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Приложение № 4 
  

Д Е К Л А Р А Ц И Я   
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

 
 
 
 
 

Долуподписаният /-ната/______________________________  , в качеството ми на
 ______________________________ __________  (посочете длъжността, която заемате 
в управителен или контролен орган на участника, както и точното наименование на 
съответния орган) на (посочете фирмата на участника), регистриран по фирмено дело № по 
описа за       г. на       окръжен съд/ ЕИК в Търговския регистър, 
със седалище и адрес на управление- участник в поръчка с предмет: „Профилактика и 
боядисване на антенни мачти” 

 
                                                     Д Е К Л А Р И Р А М: 
1. Не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация. 
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.  
  

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

 
(дата на подписване)                                                                                           

 
Пояснение: 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 
представя за всеки един от тях, съобразно горното. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в 
превод. 
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Приложение № 5 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

(образец) 
 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 
 
 
 

От ...................................................................., ЕГН .........., жител на гр. .............................,  
живущ гр. ................................................, община „.....................................................”, ул. 
................................., л.к. № ................................., издадена от .................................... гр. 
........................... на .............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на 
директорите) на „..........................................................” 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че 
 

- при изпълнението на поръчка с предмет: „Профилактика и боядисване на 
антенни мачти” няма да използвам/ще използвам подизпълнители; 
 - подизпълнител/и ще бъде/бъдат ................................................................. (изписват се 
наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на 
поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 
 - видът на работите, които ще извършват подизпълнителите са 
...............................................................; 
 - дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... на 
сто от общата стойност на поръчката. 
 
 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  
 
 
 
 
Дата: ..................... 2012 г.  Декларатор: .............................. 
гр. ............................... (подпис) 
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Приложение № 6 
 

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД 
 
 

НА ОБЕКТ  …….. – „….……………………………………………………………….” 

 

Долуподписаният(те): …….................................................................................................. 

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

Представляващ (и) …............................................................................................................ 

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

(в случай, че огледът се извършва от лице, което не представлява участника по закон е 

необходимо представяне на надлежно пълномощно, което се прилага към настоящия 

протокол)  

 

Декларирам (е), че на .............................. 2012 г. посетих (ме) и огледах (ме) обект 

……………………………………..…………………………………………………….  

             

                              

дата: ................... 2012 г.     Подпис: ......................... 
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Приложение № 7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА НЕРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

Долуподписаният ………………………………………….............................….. 

Адрес: гр. .……………................................................................................……………….. 

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

на основание на / съдебно решение, пълномощно / ……………...…......................……. 

………………………………………………………………………………………………. 
 

 
СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ: 

 
 

Да не разгласявам и да не допускам разгласяването и узнаването по никакъв начин 
фактите, сведенията и документите, които са ми предоставени като информация във връзка с 
извършен оглед на обект …………………………......……... 

 
 
 
дата:  …………..2012 г.              ДЕКЛАРАТОР:………………….. 

                                       (подпис) 
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