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РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
            Настоящата покана се отнася до „Извършване на ремонт в имот на КРС, находящ се в град 
Варна”, при следните  самостоятелно обособени позиции: 

Позиция I.  „Ремонт на коридор и санитарен възел” 
Позиция II. „Ремонт и боядисване на ограда и портална врата” 
 
1.  В процедурата за сключване на договор може да участва всеки кандидат, който 

отговаря на предварително обявените от Възложителя  условия.  
2.  Настоящата публична покана e публикувана на Портала за обществени поръчки с 

уникален код 9008455/08.11.2012 г., 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: 
„Извършване на ремонт в имот на КРС, находящ се в град Варна” при следните  самостоятелно 
обособени позиции: 

Позиция I.  „Ремонт на коридор и санитарен възел” 
Позиция II. „Ремонт и боядисване на ограда и портална врата” 

 
2. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разполага със сграда в гр. Варна, кв. 

“Аспарухово”, местност “Джанавара”, в която се помещава офисът на отдел „Териториално звено 
Варна” (ТЗ „Варна”).  

  
3. Позиция I. „Ремонт на коридор и санитарен възел” 
 
3.1. Описание на обекта за ремонт. 
Коридорът и санитарните помещения са представени на фиг. 1, 2, 3, 4. 
 

 

         
 

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

3.2. Предмет на поръчката. 
 
Предметът на поръчката по тази обособена позиция обхваща следните дейности:  
a. Демонтаж на около 25 кв.м. теракотени и фаянсови плочки; 
b. Демонтаж на умивалник (1 бр.) с водопроводна арматура и WC блок (1 бр.) с 

тоалетно казанче; 
c. Изхвърляне на строителни отпадъци; 
d. Доставка и монтаж на около3 кв.м. теракотени плочи за подова настилка; 
e. Доставка и монтаж на около 22 кв.м. фаянсова облицовка на стените; 
f. Преработка на водопроводната инсталация –  около 3 м.; 
g. Доставка и монтаж на 1 бр. нов WC блок с долно оттичане; 
h. Доставка и монтаж на 1 бр. нов умивалник с полуконзола; 
i. Доставка и монтаж на 1 бр. ел.бойлер,  5 л., 1.5 kW ; 
j. Боядисване с бял латекс на  около 5 кв.м. тавани; 
k. Боядисване с блажна боя на 3 бр. стандартни врати и каси; 
l. Боядисване с блажна боя на 2 бр. прозорчета с обща площ около 2 кв.м. и 2 бр. 

метални решетки към тях. 
 
4. Позиция II. „Ремонт и боядисване на ограда и портална врата” 
 
4.1. Описание на обекта. 
Сградата използвана от ТЗ „Варна” е разположена в терен, ограден с метална ограда с портал 

и входна врата. Общата дължина на оградата е 300 м и се състои от 94 бр. оградни платна с 
височина 220 см всяко и средно с по 18 бр. метални пръти от арматурно желязо с           Ф 15 мм (фиг. 
5,6.). 

 

 
                          
                               Фиг.5                                                                      Фиг.6 

 
 

4.2. Предмет на поръчката 
  
Предметът на поръчката по тази обособена позиция обхваща следните дейности:  
a. Изсичане и извозване на растителността от двете страни на оградата; 
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b. Сваляне на ръждата, подготовка на основата и грундиране с антикорозионен грунд на 
металната част на оградата; 

c. Боядисване на оградата, портала и входната врата с бяла боя, устойчива на лоши 
атмосферни въздействия. 

   
5.   Възложителят за своя сметка ще предостави на Изпълнителя за ползване по време на 

изпълнението на поръчката елeктрическа енергия и вода от наличните инсталации на обектите. 
 
 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

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

Строителната камара 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.  
• най-малко един правоспособен за извършване на ВиК дейности (водопровод и 
канализация);  
• най-малко един правоспособен за дейността монтаж на плочки и санитарен фаянс; 
• най-малко един правоспособен електротехник, обучен и правоспособен за работа с 
електрически съоръжения до 1000 V (за монтаж на ключове, контакти и включване на бойлера 
към електроразпределителната мрежа). 
  
 4. 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. 
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 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.) 

8. Изпълнителят трябва да обезпечи отговорността си за 5 (пет) години със сума от        10 % 
върху общата стойност на поръчката внесена преди подписване на договора в банкова сметка на 
Възложителя. 

 
ІІ. Минимални изисквания към изпълнение на поръчката: 
 
По позиция  I. „Ремонт на коридор и санитарен възел” 

 
1. Демонтаж на около 25 кв.м теракотени и фаянсови плочки. 
2. Демонтаж на  1 бр. умивалник с водопроводна арматура и 1 бр. WC блок с тоалетно 

казанче. 
3. Преработка на водопроводната инсталация – около 3 м: 

a. демонтаж на участъци от водопроводната инсталация; 
b. доставка на материали за изграждане на нова водопроводна инсталация: 

 тръби 1/2 цола,   материал полипропилен  с алуминиева вложка; 
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 водопроводни части - съединения, муфи, кранчета, сифони, и др. 
c. изграждане на нова водопроводна инсталация. 

4. Изхвърляне на строителните отпадъци – извозване на строителните отпадъци на 
определените за това места. 

5. Доставка и монтаж на около 3 кв.м. теракотени плочки за подова настилка: 
a. подови плочки – бежов цвят, мин. I качество; 
b. поставянето на подови плочки да бъде изпълнено с минимална фуга. 

6. Доставка и монтаж на около  22 кв.м. фаянсова облицовка на стените: 
a. стенни плочки – светло бежов цвят, мин. I качество 
b. поставянето на стенните плочки да бъде изпълнено с минимална фуга 

7. Доставка и монтаж на 1 бр. нов WC блок 
a. порцеланов моноблок – с долно оттичане , бял, мин. I качество 

8. Доставка и монтаж на 1 бр. нов умивалник 
a. порцеланов умивалник – с полуконзола , бял, мин. I качество 
b. батериен комплект – за монтаж на стена, с керамични глави, мин. I качество 

9. Доставка и монтаж на 1 бр. ел. бойлер: 
а.   електрически бойлер 5 литра, 1.5 kW, българско производство 

10. Боядисване с бял латекс на около 5 кв.м. тавани: 
a. латекс – бял,  мин. две покрития 

11. Боядисване с блажна боя на 3 бр. стандартни врати и каси: 
a. блажна боя – бяла, за дървени повърхности,  мин. две покрития 

12. Боядисване с блажна боя на 2 бр. прозорчета с обща площ около 2 кв.м. и 2 бр. метални 
решетки към тях: 

a. блажна боя – бяла, за дървени повърхности,  мин. две покрития 
b. блажна боя – синя, за метални повърхности,  мин. две покрития  
 

При първоначалния оглед на съответния обект Изпълнителят определя и 
разположението на санитарния фаянс (моноблок, умивалник, бойлер) в санитарното 
помещение).  

Количествата на вложените при ремонта материали, ще се основава на детайлната 
количествено-стойностна сметка направена от Изпълнителя при първоначалния оглед на 
съответния обект. 
 

По позиция II: „Ремонт и боядисване на ограда и портална врата” 
 

1. Изсичане и извозване на растителността от двете страни на оградата 
a. изхвърляне на отпадъците на определените за това места 

2. Сваляне на ръждата, подготовка на основата и грундиране с антикорозионен  грунд на 
металната част на оградата: 
a. антикорозионен грунд за металната част на оградата – едно покритие 

3. Боядисване на оградата, портала и входната врата:   
a. блажна боя – бяла, устойчива на  атмосферни влияния, за метални повърхности,  мин. 

две покрития.  
 
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. Лице за контакт за получаване на допълнителна информация и организиране на огледа 
на обектите: г-н Димо Иванов - началник отдел „ТЗ Варна”, тел: 052/370 468, моб. тел: 0884/987037, г-
н Димитър Атанасов – главен инспектор в отдел „ТЗ Варна”, тел: 052/370 469, моб. тел: 0884/987065 
факс: 052/370 427, 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 рамките 
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на имота на териториалното звено, следва да бъде предварително съгласувано с  г-н Димо Иванов - 
началник отдел „ТЗ Варна”. 

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.  

 
       ІV. Гаранционни изисквания: 
 

1. Гаранционният срок на вложените при изграждане на новата водопроводна инсталация 
тръби (По позиция I) е най-малко 30 (тридесет) години, считано от датата на приемане на 
извършените дейности.  

2. Гаранционният срок за всички останали строително - монтажни дейности и материали е 
най-малко 5 (пет) години, считано от датата на приемане на извършените дейности (датата на 
подписване на приемо-предавателния протокол). 
 3. По време на гаранционния срок, Изпълнителят за своя сметка се задължава да отстрани 
появилите дефекти и/или да замени некачествено вложените материали.  

4. Изпълнителят обезпечава отговорността си за периода на гаранционния срок на договора 
със сума от 10 %  върху общата стойност на поръчката внесена преди подписване на договора в 
банкова сметка на Възложителя. 

 
 
 

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 
Строителната камара 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; 

4.  Декларация за правоспособност на лицата,  които ще извършват: 
 ВиК дейности (водопровод и канализация);  
 монтаж на плочки и санитарен фаянс. 

5. Протокол за оглед на обекта (Приложение 3). 
 6. Застрахователна полица за имуществена отговорност. 

7. Декларация, че Изпълнителят ще внесе в банкова сметка на Възложителя 10 % върху 
общата стойност на поръчката преди подписване на договора. 

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

9. 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, както и декларация, 
удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените електрически и строителни материали 
със съществените изисквания към строежите, съгласно Закона за техническите изисквания към 
продуктите.  

10.  График за изпълнение на поръчката. 
11. Срок за изпълнение на поръчката. 
12. Срок на валидност на офертата. 
13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, попълнена по образец, 

съгласно (Приложение 4) от документацията. 
14. Декларациите по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП  се подават, както следва: 

a. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон; 
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b. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 

c. 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; 

d. 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; 

e. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
f. при едноличен търговец-за физическото лице-търговец; 
g. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата които 

представляват кандидата или участника; 
h. 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. 

15. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, попълнена по 
образец, съгласно (Приложение 5) от настоящата документация. 

16. Декларация за ползване на подизпълнител (Приложение 6). 
17. Списък – декларация за екипа от лица за изпълнение на дейностите по поръчката.  

a.  Име на ръководителя на всяка една от групите за изпълнение на поръчката (за    
                         всяка  една позиция). 

18. Списък на документите съдържащи се в офертата. 
19. 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. 

20. Ценово предложение:  
 20.1. В ценовото предложение се посочва общата крайна цена за изпълнение на поръчката и 
цените по видове дейности с включен ДДС.  
 20.2.  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.  

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

21. Проект на договор. 
 
 
 

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 Комисията на ул. „Гурко” № 6 от 09:00 ч. до 17:30 ч. до 16.11.2012 г.  

 
 

 
РАЗДЕЛ VI 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ 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 календарни дни. 
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РАЗДЕЛ VII 
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

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

от 15 календарни дни. ( За всяка една от позициите). 
 
 
 

РАЗДЕЛ VIII 
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
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.  

2. Комисията проверява наличието на всички необходими документи, посочени в настоящата 
покана.  

3. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците. 
4. На първо място се класира участникът, чието предложение отговаря напълно на 

посочените технически изисквания на Възложителя, и който 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: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата) 
 
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 съответната позиция, за която участва кандидата или съответно предмета на поръчката) 

2. Гаранционният срок включва:…………………………………………………………… 
 3. Срокът за изпълнение на поръчката  е ……………….. дни от датата на подписване на 
договора (не повече от 15 календарни дни). 

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

5. Място на изпълнение на предмета на поръчката – имот на КРС, в гр. Варна,                кв. 
”Аспарухово”, местност „Джанавара” в която се помещава офисът на отдел „Териториално звено 
Варна”.  

 
6. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. 
7. 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 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; 
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2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към 
Строителната камара 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 V; 

4.  Декларация за правоспособност на лицата,  които ще извършват: 
 ВиК дейности (водопровод и канализация);  
 монтаж на плочки и санитарен фаянс. 

5. Протокол за извършен оглед на обекта 
6. Застрахователна полица за имуществена отговорност. 
7. Декларация, че Изпълнителят ще внесе в банкова сметка на Възложителя 10 % върху 

общата стойност на ценовата оферта преди подписване на договора. Стойността на таксите по 
обслужване на банковият превод в двугодишния срок и връщане на сумата са за сметка на 
Изпълнителя.  

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

9. 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, както и декларация, 
удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените електрически и строителни материали 
със съществените изисквания към строежите, съгласно Закона за техническите изисквания към 
продуктите.  

10. Декларации по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 
11. Декларация за подизпълнител. 
12. Списък – декларация за екипа от лица за изпълнение на дейностите по поръчката.  
12.1. Име ръководителя на всяка една от групите за изпълнение на поръчката ( за всяка  една 

позиция). 
13. Нотариално заверено пълномощно, при наличието на представителство. 
14. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 
15. Ценово предложение. 
16. Проект на договор. 

 
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: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата) 
 
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.  Цената ни за изпълнение на поръчката с предмет: 
  

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

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

 

 

 

2. Ценовото ни предложение за изпълнение на поръчката по видове дейности и количество е 
както следва:  

 
Позиция I:.„Ремонт на коридор и санитарен възел” 
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 Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. 

без ДДС 
Цена, лв. 
с ДДС 

1. Демонтаж на теракотени и фаянсови плочки. 
 

……….кв.м   

2. Демонтаж на 1 бр. умивалник с водопроводна 
арматура и 1 бр. WC блок с тоалетно казанче 
 

   

3. Преработка на водопроводната инсталация 
 

………….м   

4. Изхвърляне на строителните отпадъци 
 

   

5. Доставка и монтаж на теракотени плочки за 
подова настилка 
 

……….кв.м   

6. Доставка и монтаж на фаянсова облицовка на 
стените 

……….кв.м.   

7. Доставка и монтаж на 1 бр. нов WC блок 
 

   

8. Доставка и монтаж на 1 бр. нов умивалник 
 

   

9. Доставка и монтаж на 1 бр. ел. бойлер 
 

   

10 Боядисване с бял латекс тавани 
 

……….кв.м.   

11. Боядисване с блажна боя на 3 бр. стандартни 
врати и каси 

……….кв.м.   

12. Боядисване с блажна боя на 2 бр. прозорчета и 
2 бр. метални решетки към тях 

……….кв.м.   

Обща цена за изпълнение на поръчката: 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
Позиция II: „Ремонт и боядисване на ограда и портална врата” 
 

 
 Дейности по изпълнение на поръчката Количество Цена, лв. 

без ДДС 
Цена, лв. 
с ДДС 

1. Изсичане и извозване на растителността от 
двете страни на оградата 
 

   

2. Сваляне на ръждата, подготовка на основата и 
грундиране с антикорозионен  грунд на 
металната част на оградата 
 

………….м   

3. Боядисване на оградата, портала и входната 
врата  
 

………….м   

Обща цена за изпълнение на поръчката: 
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3. 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 
 
 

ПРОТОКОЛ  ЗА ОГЛЕД 
 

на обект  имот на КРС, находящ се в град Варна, кв.”Аспарухово”, местност 
„Джанавара”, в която се помещава офисът на отдел „Териториално звено Варна” 

 
 

По обособена позиция:……………………………………………………………………. 
 
Долуподписаният: .................................................................................................. ……… 
 

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

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

дата: ................... 2012 г.  Подпис: ......................... 
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Приложение № 4 

 
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: 

(попълва се съответната позиция, за която участва кандидата) 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Представляваният от мен участник        

(посочете фирмата на участника) : 
a. не е обявен в несъстоятелност; 
b. 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:  
a. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
b. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
c. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
d. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
e. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 

 
 

Дата: …............. 2012 г.                      Декларатор:  _________  
(дата на подписване)                                                                                              (подпис) 
                                                                    

 
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 № 5 
  

 
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: (попълва се съответната позиция, за която участва 

кандидата или съответно предмета на поръчката) 

 
                                                     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: …............. 2012 г.                      Декларатор:  _________  
(дата на подписване)                      (подпис) 
                                                                              

 
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 № 6 

 
 

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: (попълва се съответната позиция, за която 
участва кандидата или съответно предмета на поръчката) 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:  _________  
(дата на подписване)                (подпис) 
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