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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: „Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на 
термопанели на покрив на сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София”. 

Наименование на Възложителя: 
Възложител по настоящата процедура е Комисия за регулиране на съобщенията с адрес: 

1000, гр. София, ул. „Гурко” № 6. 
Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лв. без включен ДДС. 
Срок и място за подаване на офертите: 
Офертите 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 13.03.2017 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 - 60 дни. 
Дата и час на отваряне на офертите: 
Офертите ще се отварят на 14.03.2017 г. в 10:00 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  от Закона за обществените поръчки. 
Критерият за възлагане на обществената поръчка е най-ниска цена. 
Предварителен оглед може да се извърши до 17:00 часа до 13.03.2017 г. (до деня за 

получаване на офертите). 
 
За допълнителна информация следва да се обръщате към:  

Борорислав Стоянов, Комисия за регулиране на съобщенията - тел.: 02/949 2969, e-mail: 
bstoianov@crc.bg  
Красимир Василев, Комисия за регулиране на съобщенията – тел.: 02/949 2776, e-mail: 
kvassilev@crc.bg  
Мария Бончева, Комисия за регулиране на съобщенията - тел.: 02/949 2939, e-mail: 
mbontcheva@crc.bg  
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І. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  
 
1. Обект на настоящата поръчка е смяна на силно амортизирана рифелова ламарина с 

термопанели в сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София; 
2. Дейностите по т. 1 ще се провеждат във функционираща сграда, което налага 

съобразяване с изискванията определени от останалите ползватели на сградата; 
3. Покривът е плосък от основно от LT ламарина, с 4 % наклон към вътрешността, където е 

решено отводняването със стоящи улуци. Частично е изпълнена медна обшивка с наклон към 
улицата. 

4. Поради възникнали течове, вследствие лошото състояние на рифеловата ламарина, 
същата ще се премахне и на нейно място се ще се монтират трислойни термопанели с PVC 
покритие.  

По този начин ще се отстранят причините за течове и ще се удовлетворят изискванията на 
част "Енергийна ефективност", а в същото време няма да се наложи допълнително натоварване на 
конструкцията. 

ІІ. Ограничения специфични за обекта: 
1. Основното ограничение, касаещо организацията на работа на обекта е свързано с 

местоположението на обекта в централната градска част на гр. София. В тази връзка при съставяне 
на програмата си Изпълнителя следва да отчете ограничения по отношение на: 

● излъчвания шум и други замърсители (Закон за защите от шума в околната среда, 
Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при 
тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на 
шума, излъчван по време на строителството, както и всички релевантни наредби на Столична 
община за опазване на околната среда); 
 ● ограниченията по отношение на паркиране и престой на МПС и изискванията за достъп на 
товарни МПС в центъра на гр. София (Наредба за организацията на движението на територията на 
Столична община); 
 ● ограниченията по отношение на достъпа в сградата на ул. Гурко № 6 след работно време 
(извън часовете 09:00-17:30). Достъпът в сградата в извън работно време в работни и в почивни дни 
на служители на Изпълнителя се осъществява след представяне  и одобряване от Възложителя, на 
списък на лицата и техниката, пряко заети с изпълнението на ремонтните работи. 

Извършено е конструктивно обследване през 2011 г. и е съставен и регистриран технически 
паспорт; 

Сградата на Пощенската палата през 1978 г. е обявена за архитектурно-строителен 
паметник и по тази причина е недопустима намеса по фасадата, конструкцията, височината и 
застроената площ на сградата; 
 
             II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА: 
 

1. Участникът трябва да подготви техническо предложение съгласно Приложение № 1 което 
да съдържа план-график за изпълнение на поръчката, съгласно нейния обект. 

Планът следва да включва предложение за ефективното управление на демонтажните и 
монтажни работи, ресурсното им обезпечаване и минимизиране на риска. Изпълнителят определя в 
техническото си предложение конкретните срокове за изпълнение на отделните дейности, като 
предложеният сроко не следва да надвишава 60 календарни дни. 

2. Изпълнителят се задължава да вземе всички необходими мерки за опазване на улиците, 
тротоарите, зелените площи, прилежащата инфраструктура и подходите, ползвани от него по време 
на демонтажните и монтажни работи, както и за безопасността на лицата и превозните средства, за 
което носи пълна отговорност.  

3. В случай на констатиране на повреда, Възложителят и Изпълнителят съставят 
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.  

4. Преди приключването на работата на обекта, Изпълнителят се задължава да възстанови 
улиците, тротоарите, зелените площи, прилежащата инфраструктура и подходите, ползвани от него 
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по време на строителството, в състоянието, в което са били преди започване на демонтажните и 
монтажни работи.  

При изготвяне на предложението участникът трябва да опише всички дейности, които ще 
извърши при изпълнение на всеки от етапите, с оглед постигане на очакваните резултати и 
изпълнение целите на поръчката.  

2. Участникът да представи към офертата си идеен проект на План за безопасност и здраве. 
3. След подписване на договора с Изпълнителя Планът за безопасност и здраве се 

съгласува със Столична община и КАТ за гр. София. Участникът следва да изпълни предмета на 
обекта в съответствие с всички приложими законови разпоредби в това число и в съответствие със 
Закона за културното наследство. 

4. Съгласувателните действия по т. 3 се включват в срока за изпълнение на поръчката. 
4.Участникът трябва да изготви количествена и стойностна сметка Ценови параметри 

съгласно Приложение № 2. 
 5. Организацията по достъпа с МПС до прилежащите площи на сградата, демонтаж, сваляне 
и извозване на материали от покрива, доставките на материали, качване на покрива, организацията 
по затваряне на тротоарни площи е грижа, задължение и са за сметка на изпълнителя.  

 6. Участникът влага материали и строителни продукти, които отговарят на техническите 
спецификации, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти; строителните продукти, които се влагат в изпълнение на 
строителните и монтажните работи, трябва да бъдат с маркировка за съответствие и да се 
придружават със сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на 
български език;  
 7. Покривните панели следва да бъдат с пет ребра, изолационен слой от полиуретан, 
дебелина на сандвич панела 100, 120 мм., плътност на изолационния слой – q=40 kg/m3, покритие 
на ламарината външна/вътрешна: полиестер 25mi/полиестер 25mi, профилиране на ламарината: 
външна: пет ребра/вътрешна: трапецовидно, дебелина на ламарината: външна/вътрешна-0,40/0,40. 
 8. За начало на смяна на рифеловата ламарина се подписва двустранен приемо-
предавателен протокл. 
 9. За край на дейностите по смяна рифеловата ламарина се подписва двустранен 
констативен протокол. 
 

III. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ: 
 

 1. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя при 
Камарата на строителите в България. 
 Това изискване се доказва с копие от удостоверение за вписване в регистъра . 
 Всеки участник може да докаже регистрацията си в аналогичен на Централния 
професионален регистър на строителя професионален или търговски регистър в държавата, в която 
е установен, или да представи декларация или удостоверение  за наличието на такава регистрация 
от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията 
е определено със закон като условие за осъществяване на предмета но поръчката. 
 За допускане до участие в процедура на участниците, установени в друга държава – членка 
на Европейския съюз, не е необходимо набавянето на сертификат или документ за регистрация от 
административен орган, ако те представят енвивалентен документ, издаден от държавата, в която 
са установени. 
 При обединение, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който 
ще изпълни ремонтните работи. 
 2. Участникът следва да има внедрена Система за управление на качеството – ISO 
9001:2008 (или еквивалентна) или други еквивалентни мерки за осигуряване на качеството на за 
дейностите по предмета на поръчката, издаден от акредитиран сертифициращ орган. 
 Обстоятелствата по т. 2 се доказват чрез заверено от участника копие на сертификат ISO 
9001:2008 или други документи за доказване на еквивалентни мерки. 
 При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с този критерий за 
подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. 

3. Участникът следва да разполага с екип от експерти, които отговарят за извършването на 
ремонтните работи. 
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 - част Архитектурна – минимум 1 експерт с общ професионален опит в проектиране и/или 
изграждане на обществени сгради не по-малко от 3 години; 
 - част Конструктивна – минимум 1 експерт  с общ професионален опит в проектиране и/или 
изграждане на конструктивни елементи на обществени сгради – не по-малко от 3 години; 
 - част ОВК – минимум 1 експерт с общ професионален опит в проектиране и/или изграждане 
на сградни ОВК инсталации – не по-малко от 3 години; 
 - част Електрическа – силнотокови и системи – минимум 1 експерт с общ професионален  в 
проектиране и/или изграждане на сградни ЕЛ инсталации – не по-малко от 3 години; 
 - част Електрическа – слаботокови инсталации и системи – минимум 1 експерт с общ 
професионален опит в проектиране и/или изграждане на слаботокови инсталации, сигнално-
охранителни системи, системи за контрол на достъпа и пожароизвестяване – не по – малко от 3 
години; 
 - част ВиК – минимум 1 експерт с общ професионален опит в проектиране и/или изграждане 
на сградни ВиК инсталации – не по-малко от 3 години; 

- Участникът трябва да разполага с експерт по част Архитектурна, който трябва да 
притежава удостоверение от Министерство на културата на Република България за вписване в 
публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, или еквивалентен документ 
удостоверяващ, че лицето може да извършва дейности, свързани с опазването на архитектурно-
строителни културни ценности. 

Посочените в т. 3 изисквания към екипа на експерти се доказват със Списък, подписан от 
участника, в който той посочва, образованието, професионалната квалификация и професионалния 
опит на горепосочените експерти, които отговарят за извършването на демонтажните и монтажни 
работи.  
 

ІV. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ЗАСТРАХОВАНЕ 
 
1. Изпълнителят носи пълна отговорност за изпълняваните от него дейности от датата на 

сключване (действие) на договора до изтичане на гаранционния срок съгласно Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатацията на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти. 

2. Гаранционните срокове за изпълнените демонтажни и монтажни работи започват да текат 
от приемане изпълнението по договора. 

3. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което обектът имал 
проявен дефект, до отстраняването му; 

4. За периода на гаранционната си отговорност Изпълнителят се задължава да представи на 
Възложителя актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 

5. Изпълнителят носи отговорност за щети, които е нанесъл на Възложителя и на другите 
участници в демонтажните и монтажни работи, и солидарна отговорност за щети, причинени от 
неспазване на техническите правила и нормативи при строителство и за безопасност и здраве, 
предвидени в действащата нормативна уредба; 

 
V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертата задължително трябва да съдържа: 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (в 

оригинал). 
2. Заверено от участника копие (или нотариално заверен препис) от удостоверение за 

регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър или представено удостоверение за актуално състояние – за българско 
юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му 
законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато 
участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица, се представя и акта за 
създаването му в оригинал или в нотариално заверено копие, като в случаите, в които документът е 
съставен на чужд език, се представя и в легализиран превод на български език; 

3. Нотариално заверено пълномощно при наличието на представителство; 
4. Срок на валидност на офертата; 
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5. Място на изпълнение на предмета на поръчката; 
6. Срок на изпълнение на договора и план-график, съобразен с изискванията на 

Възложителя, идеен проект на План за безопасност и здраве; 
7. 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; 

8. Копие на сертификат ISO 9001:2008 или други документи за доказване на еквивалентни 
мерки 

9. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника: 
Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 

10. Декларация-списък за екипа.  
11. 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; 

12. Техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя и попълнено по 
образец (Приложение 1); 
 13. Ценово предложение, изготвено съгласно Приложение „Предлагани ценови параметри” 
(Приложение 2). 
 14. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор - свободен текст; 
 15. Декларация за срок на валидност на офертата –  свободен текст; 
  16. Декларация за липса на свързаност –  свободен текст; 
  17. 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; 
  18. Декларация за конфиденциалност –  свободен текст; 
  19. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато участникът се 
позовава на такива; 
  20. При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата се 
подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за създаване на обединението, 
в офертата се представят нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с 
които те упълномощават това лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите, общи 
за обединението; 
  21. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, 
включени в обединението, в който задължително е посочен  представляващ (само когато участникът 
е обединение, което не е юридическо лице), съдържащ следната информация във връзка с 
конкретната обществена поръчка:  

а/ правата и задълженията на участниците в обединението;  
б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;  
в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  
г/ посочване на упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на 

договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки 
член на обединението – оригинал или нотариално заверено копие. 

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

Предложението за изпълнение и ценовото предложение се подписват само от лица, които 
имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя 
представителните си функции.  
 

VI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 
 
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да бъдат със 

срок на валидност най-малко 60 (шестдесет) календарни дни, който започва да тече от датата на 
отваряне на офертите от Възложителя. 
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VII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 
 

           Всеки участник може да представи само една оферта по процедурата. 
          1. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката с офертата 
трябва да бъде отбелязана следната информация: 

- адрес: Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6; 
- наименованието на поръчката, за която участникът подава оферта; 
- име, адрес, лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на 

участника. 
Пликът по предходното изречение съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани 

плика, както следва: 
- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от 

възложителя съгласно чл. 101 от ЗОП и раздел IV, глава V от Правилника за прилагане на ЗОП, 
отнасящи се до критериите за подбор на участниците; 

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя 
техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката; 

- плик № 3 с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение на 
участника.  

2. Офертата се подава на български език. 
3. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез 

„заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на 
документа се съдържа текста „Вярно с оригинала”. При подаване на офертата си, участниците 
следва да посочат коя част от представената им оферта представлява търговска тайна, в случай че 
има такава.  
 

VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОР 

 
 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. 
 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 

 
на 
 
..................................................................................................................... 
 
ОТНОСНО: Изпълнение на обществена поръчка за възлагане строителство на обект: Демонтаж на 
рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив в сграда, находяще се на 
ул. Гурко № 6, гр. София. 

1. Общия срок за изпълнение на договорените видове работи  е (не повече от 60 дни)............ 
календарни дни. 

3. Откриването на строителна площадка се извършва след осигуряване на достъп до обекта.  
4. За краен срок за изпълнение на демонтажните и монтажни работи, се счита датата на 

уведомление, от Изпълнителя, за готовност за подписване на констативен протокол за установяване 
на годността за приемане на обекта. Дейността  се счита за приключена сред подписване на 
протокола без забележки.    

6. Срок на валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 
крайния срок за подаване на офертата.  
 7. Гаранционните срокове на строителните и монтажни работи: (Не по-малки от 
минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 31.07.2003 г. на МРРБ ):  
 7.1. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи 
на сгради и съоръжения в неагресивна среда - …. години,  
  8. При изпълнение на демонтажните и монтажни работи ще използвам материали и 
изделия, които  отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 
Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти (обн., ДВ, бр.106 от 2006 г.).  

Прилагаме декларации за съответствие. 
 9. Единичните цени на видовете демонтажните и монтажни работи по дадени от 

Възложителя количества са посочени в ценовата оферта по количествено-стойностната сметка на 
участника, в плика „Предлагана цена”.  
 
 
Дата: __.__.2017 г.      УПРАВИТЕЛ: ......................   
       / подпис и печат/  

          
гр. ......................... 
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Приложение 2 
ОФЕРТА  

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ  
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ:  
Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив в сграда, 

находяще се на ул. Гурко № 6, гр. София. 
  

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., вх., ап./ 
Телефон/факс: ...…………………………..……………………………………………………….. 
e-mail: .....…………………………………………..……………………………………………….. 

1. Във връзка с публична обява за възлагане на поръчка с предмет: 
Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив в сграда, 

находяще се на ул. Гурко № 6, гр. София. 
ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ: 

Количествена и стойностна сметка       Приложение 2 

№ 
Наименование на ремонтните дейности Ед. 

мярка 
Количество Ед.цена Общо 

1 Демонтаж на стара рифелова ламарина м2 356,00   

2 Почистване на отпадъци под покриви м2 356,00   

3 
Импрегниране на дървени носещи греди 
под рифелови ламарини 

м2 85,00   

4 Демонтаж на улама м 15,00   

5 Демонтаж на билна медна ламарина м 35,00   

6 
Демонтаж на медна ламарина около 
купол 

м 6,00   

7 Демонтаж на водосточни тръби м 60,00   

8 Демонтаж на заземителни инсталации м2 356,00   

9 Демонтаж на ламарина по бордове м2 26,40   

10 
Доставка и монтаж на термопанели – д.-
10 см. 

м2 356,00   

11 
Доставка и монтаж на билна PVC 
ламарина 

м2 21,00   

12 Доставка и монтаж на PVC улама м 29,00   

13 Доставка и монтаж на PVC улуци м 24,00   

14 
Доставка и монтаж на бордове от PVC 
ламарина 

м 26,40   

15 
Доставка и монтаж на надулучна пола от 
PVC ламарина 

м 24,00   

16 
Доставка и полагане на гумена лента за 
отделяне на медната ламарина от PVC 
ламарината 

м 27,00   

17 
Възстановяване на стара медна 
ламарина 

м 6,00   

18 Доставка и полагане на битумна м2 49,00   
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хидроизолация върху старата 

19 
Възстановяване и боядисване на площи, 
находящи се в подпокривно 
пространство 

м2 6,00   

20 
Изхвърляне на строителни отпадъци 
вкл. транспорт и такса сметище 

м3 4,50   

                                                                                                                       Общо:  

                                                                                                           Печалба в %:  

                                                                                                                      Общо:  

                                                                                                                ДДС 20%  

                                                                                                                   Всичко:  

 
Забележка: Изпълнителят извозва и предава на пункт за отпадъци демонтираните цветни и черни 
метали, като товарителницата и получената без транспортните разходи сума се внася в 
счетоводството на Комисията за регулиране на съобщенията 
2. Приемаме, че плащането от страна на Възложителя се извършва както следва: Общата цена на 
договора се заплаща в срок до 30 календарни дни от след представяне на фактура оригинал и 
двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на договора при условията, 
посочени в него.  
 
3. Цената е окончателна и включва всички разходи по изпълнение на поръчката.  
 
 
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 

ПОРЪЧКИ 
 

ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 
 

 „Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив в сграда, 
находяще се на ул. Гурко № 6, гр. София” 

 
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. 
 
    

.............................. г.                                                  Декларатор: ............................. 
 
 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП и от реабилитирани лица. 
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Приложение 3б  
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: 
„ Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив в 

сграда, находяще се на ул. Гурко № 6, гр. София.” 
 

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.  

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.  
 
.............................. г.                                                  Декларатор: ............................. 
 
Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да 
го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
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Приложение 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

Подписаният..................................................................................................  
Лична карта №........................, издаден на ................................  
От МВР - …..., град................….........., жител на гр.(с)....................…. община............................... 
ул.(бул.).......................... ............................№.........,  
ж.к...............................бл..........  
 
В качеството си на управител (изпълнителен директор)  
на:..................................................................................................................................  
 

ОТНОСНО: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив в сграда, 

находяще се на ул. Гурко № 6, гр. София.” 
  

 
Декларирам, че: 

 
Приемам условията в проекта на договор.  

 
 
 
гр. ......................  
 
Дата: ............ 2017 г.        ДЕКЛАРАТОР:  
 
  
 

/подпис и печат/  
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Приложение 5 

СПИСЪК ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, 
КОЕТО Е ЕДНАКВО ИЛИ СХОДНО С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Долуподписаният/та ………………………………………………………..……………………, 
лична карта №……………………, издадена от ……………………., на ………………… г., с ЕГН 
…………………........, в качеството ми на (посочете длъжността) …………...…………………………., 
на (посочете наименованието на участника) ……………………………….……............., 
ЕИК/БУЛСТАТ/друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен 
……………………………………………………………, със седалище и адрес на управление: 
...................................................................................................................... 

Д Е К Л А Р И Р А М, че съм изпълнил следното строителство през последните 3 години, 
считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на 

поръчката: 

№ Наименование на  
Обекта/  
Местонахождение/ 
Вид на строежа  

Дата,  
клиент 
 

Разгъната 
застроена 
площ в м

2
  

или 
информация 
за капацитета 
в бр. 
посетителски 
места (при 
възможност 
се посочва и 
Стойност на  
извършените  
СМР в лв. без 
ДДС) 

Срок за  
изпълнение  
или дата на  
завършване  
 

 

      

      

   
За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
Дата: …………… 2017 г.   ДЕКЛАРАТОР:………………… 
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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 обществената поръчка, и 

предвидените подизпълнители 
 
Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………..…, 
в качеството ми на ..................................................... (посочете длъжността) на 
......................................... (посочете участника, който представлявате), 

във връзка с обявената процедура с предмет: Демонтаж на рифелова ламарина, доставка 
и монтаж на термопанели на покрив в сграда, находяще се на ул. Гурко № 6, гр. София. 
 
 
 
 

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 обществената поръчка 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. ……………, ЕГН 
………………, л.к. № ……………, изд. на ……………., от …………………, 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: „Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж 
на термопанели на покрив в сграда, находяще се на ул. Гурко № 6, гр. София.” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, 
юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): 
........................................................................................................................................................(наимено
вание, ЕИК/БУЛСТАТ) изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 
..................................................... (наименование на участника в процедурата, на който лицето е 
подизпълнител) при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на рифелова 
ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив в сграда, находяще се на ул. Гурко № 6, 
гр. София”. 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 
....................................................................................................................................................... 

 (изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, 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: 
 
  

В предложената цена за изпълнение на обект 
„Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на термопанели на покрив в сграда, 

находяще се на ул. Гурко № 6, гр. София.” 
 

че 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 
 
 

 
Списък, подписан от участника, в който той посочва имената, образованието, 

професионалната квалификация и професионалния опит на ключовите експерти, които 
отговарят за извършването на демонтажните и монтажни работи. 

 

Предложение на участника за № 1 ключов експерт/ключови експерти за част 
Архитектурна 

Брой експерти 
за част 

Архитектурна 

Име на 
експерта 

Образование-
ВУЗ, степен, 
специалност 

Професионална 
квалификация 

Професионален 
опит 

     

 

Предложение на участника за № 2 ключов експерт/ключови експерти за част 
Конструктивна 

Брой експерти 
за част 

Конструктивна 

Име на 
експерта 

Образование-
ВУЗ, степен, 
специалност 

Професионална 
квалификация 

Професионален 
опит 

     

 
 

Дата: __.__.2017 г.      УПРАВИТЕЛ: ......................   
       / подпис и печат/  

          
гр. ......................... 
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Приложение № 10   

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО 
 

 
Днес, ..................................... 2017 г., в гр. София между: 

 
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, със седалище и адрес на управление: 

гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, Ид. номер 121747864, представлявана от д-р Веселин Божков 
– Председател и Соня Маджарова – Гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 
една страна 
  ................………………………………, 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: 
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
 Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни ремонтно-строителни и 
монтажни работи /РСМР/ на обект „Демонтаж на рифелова ламарина, доставка и монтаж на 
термопанели на покрив на сграда, находяща се на ул. Гурко № 6, гр. София”, съгласно 
количествено-стойностната сметка (Приложение № 1 и Приложение № 2). 
  

 II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 
 Чл. 2. Възложителят или упълномощеният негов представител имат право да: 
1. осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените демонтажни и 

монтажни 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 на проекта 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 крайното възнаграждение 
за обекта и не подлежат на възстановяване при неспазване на договорените срокове и други 
условия на договора.  
 Чл. 3. Възложителят се задължава да: 

1. осигури достъп до обекта по утвърден от Възложителя списък 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 РСМР;  
3. заплати договореното възнаграждение за приетите демонтажни и монтажни работи; 

 
  ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
 

Чл. 4. Изпълнителят се задължава да: 
1. изготви и предаде на Възложителя : 
а) линеен график за изпълнение на строителството; 
б) обяснителна записка за ресурсната обезпеченост и информация за рисковете за 

изпълнение на договора;  
2. извърши поръчаната работа качествено и в срок при спазване на всички приложими 

норми и правила, свързани с изпълнението на работата; 
 3. представи в 10-дневен срок след подписването на този договор в писмен вид (на 

хартиен и магнитен носител) списъци на лицата, механизацията и техниката, необходими за 
изпълнение на поръчката;  

4. осигури квалифицирано техническо ръководство за изпълнение на демонтажните и 
монтажни работи през целия период на работа на обекта, съгласно чл. 163а от ЗУТ; 

5. спазва принципа за взаимозаменяемост относно опит и умения, при замяната на 
експерти; 

6. влага материали и строителни продукти, които отговарят на техническите спецификации, 
съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти; строителните продукти, които се влагат в изпълнение на демонтажните и 
монтажни работи, трябва да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със 
сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на български език;  

7. представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане 
и заплащане на изпълнените демонтажни и монтажни работи и приемането на обекта – 
екзекутиви, декларации за съответствие, протоколи, актове и други;  

8. изпълнява нарежданията на определените от Възложителя длъжностни лица;  
9. 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. 
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Чл. 6. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка в 7 (седем) дневен срок, 

след писмена покана от Възложителя, всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените 
от него демонтажни и монтажни работи в следните гаранционни срокове: 
 1. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи 
на сгради и съоръжения в неагресивна среда - …. години,  
  2. Гаранционният срок 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 опазване на 
улиците, тротоарите, зелените площи, прилежащата инфраструктура и подходите, ползвани от 
него по време на демонтажните и монтажни работи, както и за безопасността на лицата и 
превозните средства, за което носи пълна отговорност.  

(2) В случай на констатиране на повреда, Възложителят и Изпълнителят съставят 
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) Преди приключването на работата на обекта, Изпълнителят се задължава да 
възстанови улиците, тротоарите, зелените площи, прилежащата инфраструктура и подходите, 
ползвани от него по време на строителството, в състоянието, в което са били преди започване на 
демонтажните и монтажни работи.  
 

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 60 дни) 

календарни дни, считано от датата на предоставяне на достъп до сградата работи. 
 (3) За краен срок за изпълнение на демонтажни и монтажни работи, се счита датата на 

уведомление, от Изпълнителя, за готовност за подписване на констативен протокол за 
установяване на годността за приемане на обекта, ако на насрочената за съставянето му дата 
протоколът бъде подписан без забележки. 

(4) В случай, че съставения акт съдържа забележки, то за краен срок на съответния етап се 
счита датата, на която е удостоверено, че същите са изцяло отстранени.  

Чл. 9. Изпълнението на демонтажните и монтажни работи може да се спира при следните 
условия:  

1. изключително неблагоприятни климатични условия, установени с протокол между 
участниците в демонтажните и монтажни работи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; 

2. освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, 
война, граждански размирици и др.;  

3. 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; 

4. 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.  

 
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл. 11. Общата цена на договора е…........... лв. /…………………………/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 
демонтажните 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 
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името на Възложителя и подробни количествено-стойностни сметки в срок от 30 дни от 
подписване на окончателен приемо-предавателен протокол и представена в счетоводството но 
КРС фактура. 

  (2) Окончателната стойност, ще се определи с изготвянето на сметка-опис за 
заплащането на действително извършените видове демонтажни и монтажни работи на база 
подписана количествена-стойностна сметка.  

 
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. 32 не освобождава Изпълнителя 
от отговорността му през гаранционните срокове за изпълнените демонтажни и монтажни работи. 
 
  

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. 28. 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 
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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………........                                           

 
 

Банковата сметка на Изпълнителя е: 
…………………………………………………………………………………….. 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра 

 
  Неразделна част от този договор са : 

 
Приложение № 2 –ценова оферта на Изпълнителя. 
Приложение № 3 – Оферта на Изпълнителя от участието му в обществената поръчка. 
Приложение № 1 – Техническо предложение; 

 
  
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
  
 

  
 
 


