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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На основание чл. 187 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Комисия за 

регулиране на съобщенията (КРС), гр. София, ул. ”ген. Йосиф В. Гурко” № 6, публикува 

настоящата обява за събиране на оферти за избор на изпълнител за сключване на договор 

с предмет: „Доставка и монтаж на абонатна станция за подаване на топлоенергия в сграда, 

находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София ” 

 

Настоящата документация е изготвена с цел запознаване на участниците с условията 

и съдържа указания за подготовка на оферти за участие в обществената поръчка. 

 

Участниците следва да се съобразят с всички указания, условия и изисквания, 

представени в обявата.  

 

Офертите ще се приемат всеки работен ден в деловодството на Комисия за 

регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. ”ген. Йосиф В. Гурко” № 6, ет.2, стая № 

201 в срок до 17:30 часа на 16.10.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 

17.10.2017 г. от 14:00 часа на адрес: гр. София, ул. Гурко  № 6.  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. 

Отварянето на офертите ще се извърши публично при условията на чл. 97, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

 

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към: 

Красимир Василев  –  КРС, гр.София, ул. “ген. Йосиф В. Гурко” № 6, тел.: 02/ 949 

2776 ; e-mail: kvassilev@crc.bg 
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I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Настоящата поръчка се отнася до избор на изпълнител за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на абонатна станция за подаване на 

топлоенергия в сграда, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София ” 

2. В поръчката за сключване на договор може да участва всеки участник, който 

отговаря на обявените от Възложителя условия.  

            3. Всеки участник в поръчката може да подаде само една оферта. 

  

 

ІІ. ОБЕКТ И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

Обект на поръчката е избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: 

„Доставка и монтаж на абонатна станция за подаване на топлоенергия в сграда, находяща 

се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София ”. 

           Прогнозната стойност на поръчката е 33 000 лева без ДДС. 

            

ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ 

Техническите изисквания са посочени в Приложение 3 към настоящата обява. 

 

 

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА 

ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ.   

 

Офертата задължително трябва да съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника. 

2. Посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.. 

3. Срок на валидност на офертата.  

4. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника. 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки, попълнена по образец, съгласно Приложение 4 от настоящата обява. 

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, попълнена 

по образец, съгласно Приложение 5 от настоящата обява. 

7. Списък на изпълнени доставка и монтаж на абонатни станции за подаване на 

топлоенергия в административни и/или жилищни сгради, извършени през последните три 

години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства за 

извършената доставка.  

8. Списък на специалистите, които ще отговарят за изпълнение на поръчката. 

9.   Списък на техниката (държавен контролен номер).  

10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

Техническите спецификации и изискванията на Възложителя (Приложение 1). 

11. Ценово предложение - изготвено съгласно приложение „Предлагани Ценови 

параметри” (Приложение 2). 
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12. 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–  свободен текст. 

13. Декларация  за съгласие за участие като подизпълнител (ако такива ще бъдат 

използвани) –  свободен текст. 

14. 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. 

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

(ЗМИП). 

17. Декларация за липса на свързаност –  свободен текст; 

18. Декларация за конфиденциалност –  по преценка на участника, свободен текст; 

 

V. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Предмета на поръчката включва следните дейности:  

- демонтаж на стара абонатна станция; 

- доставка на абонатна станция с мощност не по-малка от 706/50 kW 

(отопление/битово горещо водоснабдяване); 

- монтаж на нова абонатна станция и свързване с мрежата на “Топлофикация София” 

ЕАД.  

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. Мястото на изпълнение на поръчката е територията на Република България, гр. 

София, район „Слатина”, в сградата находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69.  

 

 

VІ. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.  

 

1. Предложението за изпълнение на поръчката трябва съответства на параметрите 

посочени в Приложение 3. 

2. Техническите възможности и квалификация: 

        2.1. За последните три години от датата на подаване на офертата, участникът да е 

изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а 

именно: доставка и монтаж на абонатни станции за подаване на топлоенергия в 

административни и/или жилищни сгради. Като доказателство за това да представи списък 

на тези дейности, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената работа.    

2.2. Участникът следва да разполага с екип съставен от специалисти, които ще 

отговарят за изпълнение на поръчката, като участникът сам определя броя специалисти с 

оглед на качественото изпълнение на възложената работа. Те трябва да притежават 

подходяща квалификация, образование, умения и опит, съгласно българското и 

европейското законодателство за изпълнение на предмета на поръчката.  

  

3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български 

или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко 
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друго образувание, което има право да изпълнява доставката или услугата, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено. 

5. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт 

и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

6. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под 

която Обединението ще участва при възлагане на поръчката.  

7. Когато участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

7.1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

7.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението 

7.3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.  

8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

9. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 

на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на обществената поръчка. В случай, че не е регистрирано и при възлагане 

изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът 

следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното 

класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена 

поръчка; 

10. Подизпълнители: 

10.1  Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.  

10.2.  Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата.  

10.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по т.10. 2. 

 10.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 

бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

10.5. Разплащанията по 10.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

10.6 Към искането по т. 10.5. Изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  
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10.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.10.4., когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

10.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 

настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на 

поръчката.  

10.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 

за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

10.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението 

му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите 

на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за 

всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

10.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 

за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия:  

10.11.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

10.11.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 

отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 

дейности.  

10.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.10.11. 

заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в 

тридневен срок от тяхното сключване. 

11. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 

може да участва само в едно обединение. 

12. Свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не 

могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка. 

13. Участниците в обществената  поръчка следва да отговарят на изискванията на 

чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и  т.4  от ЗОП. 

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:  

а/. лицата, които представляват участника;  

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;  

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или надзорните органи. 

 

VІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. 

  

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на сключване на договора съгласно 

Техническото предложение на участника, а мястото - гр. София, район „Слатина”, в 

сградата на бул. „Шипченски проход“ № 69 . 

 

VІІІ. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 

Офертата трябва да бъде адресирана до Комисията за регулиране на съобщенията, 
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гр. София, ул. “ген. Йосиф В. Гурко” № 6, и представена от участника лично или от 

упълномощен от него представител-лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга 

с препоръчана пратка с обратна разписка, в деловодството на Комисията на ул. “ген. 

Йосиф В. Гурко”№ 6 до 17:30 ч. на  16.10.2017 г., включително.  

Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата трябва да бъдат 

със срок на валидност най–малко 60 календарни дни, който започва да тече от датата на 

отваряне на офертите от Възложителя.  

 

 

 ІХ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА OФЕРТАТА 

 

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

запечатана непрозрачна опаковка. 

2. Върху опаковката  с офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: 

Адрес:  

2.1. Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София, ул. „ген. Йосиф В. 

Гурко” № 6. 

2.2. Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес. 

2.3. Наименованието на поръчката.  

3. Във връзка с подготовка на офертите, кандидатите могат да извършат оглед в 

помещението на абонатната станция, след предварителна заявка на телефони за контакти: 

02/949 2776 – Красимир Василев; 02/949 2911 – Ивайло Панайотов. 

 

 

Х. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. РАЗГЛЕЖДАНЕ, 

ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ . 

 

1. Комисия от длъжностни лица, определени от Възложителя за 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 обява.  

3. Комисията разглежда, оценява и класира предложенията на участниците въз 

основа на икономически най-изгодната оферта, определена по критерий: „най-ниска 

цена”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

             Приложение № 1 

 

 

                 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

 

„Доставка и монтаж на абонатна станция за подаване на топлоенергия в сграда, 

находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София ” 

 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника и ЕИК/ 

представлявано от  

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена в качеството му на /длъжност/ 

. ………………………………………………………………………………………… 

телефон/ факс: ........................................... 

e-mail :…………………………………… 

Адрес на участника : 

………………………………………………………………………………………… 

/код. град. Община. квартал . улица №, бл. ап./ 

 

След като се запознахме и проучихме документацията и посочените в нея 

условия за участие относно  изготвяне, представяне на офертата и изпълнение на 

поръчката, заявяваме, че ги приемаме. Предлагаме следното обвързващо 

предложение:  

 

1.Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в 

пълно съответствие с изискванията на възложителя  и действащата нормативна 

уредба. 

2.При изпълнение на обществената поръчка се задължаваме да осигурим 

необходимте специалисти за качественото изпълнение на услугата съгласно 

изискванията на Възложителя. 

3. Предлагаме да извършим доставка и монтаж на абонатна станция за 

подаване на топлоенергия, съгласно заданието на Възложителя. 

4. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката 

...............................................,   календарни дни от датата на сключване на 

договора. 

5.  Гаранционен срок на абонатната станция ..  …… (……….) години* 

    

6. Мястото на изпълнение на предмета на поръчката е сградата на бул. 

„Шипченски проход” № 69 в гр. София. 

7. Декларираме съгласие с проекта на договор. 

8. Срока на валидност на офертата е ..... дни.  
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9. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд . 

 

Посочва се дали ще се използват подизпълнители при изпълнението на 

поръчката, както и дела на тяхното участие. 

 
 

Дата: ……………… 2017 г.                            УПРАВИТЕЛ: …………………….. 

                                           (подпис, печат) 

 

*Предложеният гаранционен срок не може да е по-малък от този в чл. 20, 

ал. 4, т. 3 и т. 4 от Наредба No2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
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Приложение № 2 

  

          ОФЕРТА  

 

 

                 ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 

 

ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка и монтаж на абонатна станция за подаване на топлоенергия в сграда, 

находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София ” 

 

НА 

 

…………………………………………………………………….. 

 

(наименование на участника) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на поръчка с горепосочения 

предмет и след като се запознахме с документацията за участие, сме съгласни да 

извършим доставката и монтажа на абонатната станция, в съответствие с 

документацията за участие, като за:  

 

Доставката и монтажа на абонатна станция за подаване на топлоенергия 
предлагаме цена от ……………………. лева без ДДС и ………………лева с 

ДДС. 

В тази цена са включени демонтажа на старата абонатна станция, 

доставка и монтаж на новата абонатна станция (преработване на отоплителна 

инсталация и свързване с мрежата на “Топлофикация София” ЕАД), както и 

всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 

 

 

Дата: Подпис:  

 (име, длъжност и печат) 
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Приложение № 3 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Доставка и монтаж на абонатна станция за подаване на топлоенергия в 

сграда, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София” 

 

 

1. Демонтаж на стара абонатна станция нарязване на части /елементи/, пригодни за 

изнасяне от помещението на абонатна станция и за предаване на вторични суровини.  

2. Доставка на абонатна станция - индиректна, паралелна, с електронна помпа за 

вътрешно-отоплителната инсталация, с група за автоматично допълване, с мощност не по-

малка от 706/50 kW (отопление/битово горещо водоснабдяване); 

3. Монтаж на нова абонатна станция - преработване на отоплителна инсталация в 

помещението на абонатната станция и свързване с мрежата на “Топлофикация София” 

ЕАД.  

3. Абонатната станция да бъде доставена, окомплектована  с необходимите тръби, 

фитинги, вентили, спирачни кранове и други съоръжения, както  и с нов разширителен съд 

и обезвъздушителна система, съобразени с вида на абонатната станция и изискванията на 

нормативните актове, както  и да бъде монтирана в съответствие с „Основни технически 

изисквания към абонатни станции с топлоносител гореща вода в гр. София” от 

15.04.2008г. и „Допълнителни изисквания към абонатните станции с топлоносител 

гореща вода” от 01.03.2010г. на „Топлофикация София” ЕАД. 

5. Доставката и монтажа да се извършат в съответствие с разпоредбите на Наредба № 

15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 

топлинна енергия и Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването.  

6. Преди окончателното приемане на изпълнението, да се извърши настройка, 

пускане на абонатната станция  и да се проведат 72- часови изпитания от страна на 

изпълнителя, за да се удостовери, че монтираната абонатна станция функционира 

правилно в съответствие с технологичните и нормативни изисквания. С подписване на 

двустранен приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението, 

изпълнителят гарантира качествено и законосъобразно изпълнение на възложената работа 

и нормално функциониране на абонатната станция, като от датата на подписването тече 

гаранционният срок. 

7. Изпълнителя трябва да предостави на възложителя всички документи, необходими 

за регистрирането и свързването на абонатната станция  към мрежата на „Топлофикация - 

София“ ЕАД.  
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    Приложение №4 

(образец) 

 

 

 

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) 

 

Във връзка с обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка и монтаж на абонатна станция за подаване на топлоенергия в сграда, 

находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, 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. 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. 

 (невярното се зачертава) 

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 № 5 
                                                                                                               (образец) 

 

 

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) 

 

 Във връзка с обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка и монтаж на абонатна станция за подаване на топлоенергия в сграда, 

находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, 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 на условията, на които следва да отговарят 

участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, 

технически способности и квалификация, когато е приложимо). 
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4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически 

способности и квалификация, когато е приложимо) 

 

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.  
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Приложение № 6 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за срок на валидност на офертата 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/         , в качеството ми на

 _________________________ (посочете длъжността) на      

     (посочете фирмата на участника) - участник в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на абонатна станция за подаване на 

топлоенергия в сграда, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София”, 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

Офертата ни е валидна …………….. календарни дни, считано от датата на отваряне 

на същата от Възложителя (не по-малко от 60 календарни дни).  

 

 

 

 

 

Дата:        Декларатор: 

          /подпис/ 
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Приложение № 7   

 

              

 

ДОГОВОР 

 

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

 

1. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, София 1000, ул. „ген. 

Йосиф В.Гурко" № 6, БУЛСТАТ 121747864, представлявана от д-р Веселин Божков - 

председател и Соня Маджарова - главен счетоводител, наричано накратко „Възложител" от 

една страна, и 

 

 

2…….………………. , ЕИК……., със седалище и адрес на управление:….….., 

представлявано от…., на длъжност …., наричан накратко „Изпълнител” от друга страна, в 

изпълнение на Решение № … от ……г. за определяне на изпълнител ce състави и подписа 

настоящия договор за следното: 

 

 

I. Предмет на договора. 

1.1. Възложителят възлага, a Изпълнителят приема да извърши доставка и монтаж на 

абонатна станция за подаване на топлоенергия в сграда, находяща се на бул. „Шипченски 

проход“ № 69, гр. София срещу определено в договора възнаграждение в КРС съгласно 

Техническа спецификация - Приложение № 1 и Техническото предложение – Приложение 

№ 3 от договора. 

1.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

 

 

II. Цена. 

2.1. Цената за изпълнение на договора е в размер на ....... лв. без ДДС или ....... лв с ДДС. 

2.2. Цената, посочена в Приложение № 2 от договора, е неизменна за срока на действие на 

договора и включва всички разходи за изпълнение на поръчката. 

 

 

III. Условия и начин нa плащане. 

3.1. За дейността по доставката и монтажа на абонатна станция за подаване на 

топлоенергия съгласно Приложение № 1 от договора, Възложителят се задължава да 

заплати на Изпълнителя в рамките на 10 работни дни от представяне на оригинална 

фактура договореното възнаграждение по т. 2.1 от договора, след извършване на 

цялостната дейност по доставката и монтажа, съгласуване на новата абонатна станция с 

„Топлофикация София“ ЕАД  и въвеждането й в експлоатация и двустранно подписан 

окончателен приемо-предавателен протокол, от представителите на двете страни, 

определени в т. 12.4 от договора.  

3.2. Плащането към Изпълнителя ще се извърши чрез банков превод по следната банкова 

сметка:……..  
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IV. Срок и условия за изпълнение. 

 

4.1. Изпълнителят се задължава да извърши доставка и монтаж на абонатна станция за 

подаване на топлоенергия в сграда, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. 

София в срок ……………..(съгласно Техническото предложение на участника) 

календарни дни от датата на сключване на настоящия договор. 

4.2. Възложителят приема от Изпълнителя доставката и монтажа на абонатната станция 

съгласно Приложение № 1. След съгласуване на абонатната станция с „Топлофикация 

София“ ЕАД и провеждането на 72- часови изпитания от страна на изпълнителя, за 

удостоверяване, че същата функционира правилно в съответствие с технологичните и 

нормативни изисквания, страните по договора или упълномощените от тях лица по т. 12.4 

подписват окончателен приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на 

изпълнението. 

4.3. Двустранно подписаният приемо-предавателен протокол по точка  4.2 от договора не 

освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на изпълнението. 

4.4. B случай, че при демонтирането на старата абонатна станция, доставката и монтажа 

на новата абонатната станция бъдат констатирани несъответствия, те се отбелязват в 

констативен протокол, който се изпраща на Изпълнителя, заедно със срок, в който следва 

да бъдат отстранени и не се подписва окончателен приемо-предавателен протокол по т. 4.2. 

4.5. Изпълнителят e длъжен за своя сметка в 15- дневен срок, считано от датата на 

уведомлението да отстрани констатираните несъответствия по т. 4.4. от договора. 

 

 

V. Права и задължения на Изпълнителя. 

5.1. Изпълнителят се задължава: 

5.1.1. да демонтира и извози вън от обекта старата абонатна станция, да достави и 

монтира новата абонатна станция качествено и в срок съгласно техническата 

спецификация, техническото предложение, както и всички действащи нормативни 

изисквания за този вид работа. 

5.1.2 да използва техника, която съответства на техническите нормативни документи и 

стандарти. Техническите неизправности не освобождават Изпълнителя от задълженията 

му по този договор; 

5.1.3. да поддържа мястото за демонтаж и монтаж на абонатната станция чисто и 

подредено, а след приключване на работата по обекта да изнесе за своя сметка всички 

отпадъци на определеното от съответните органи за целта място; 

5.1.4. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работата и след 

приключването й; 

5.1.5. да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на ЗБУТ, 

пожаробезопасността и други нормативни документи; 

5.1.6. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на Възложителя; 

5.1.7. да се въздържа от всякакви действия, от които могат да последват вреди за 

Възложителя, включително да не разпространява данни, факти и сведения за Възложителя 

и неговата дейност, станали му известни при или по повод извършването на работата; 

5.1.8. да уведомява писмено Възложителя за извършени видове работи, които подлежат на 

закриване и чието количество и качество не могат да бъдат установени по-късно (скрити 

видове работи). Възложителят дава писмено разрешение за закриването им след 

подписването на двустранен протокол между страните; 
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5.1.9. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, в 

сроковете определени от Възложителя; 

5.1.10. да предаде новата абонатната станция (монтирана съгласно Приложение №1 и № 3) 

на Възложителя c приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени 

представители на двете страни по т. 12.4 от договора. 

5.1.11. да предостави на Възложителя цялата техническа, експлоатационна и др. 

документация на български език или на английски с превод на български език, необходими 

на Възложителя за понататъшната правилна експлоатация и работа на абонатната станция.  

5.1.12 да извърши настройка и пускане на абонатната станция в действие, като проведе в 

присъствието на представители на Възложителя, 72- часови изпитания, за да удостовери, 

че монтираната абонатна станция функционира правилно в съответствие с техническите и 

нормативни изисквания. Резултатите от тези изпитания се отразяват в протокола по т.4.2. 

5.2. Всички рaзходи, свързани c изпълнението по т. 5.1.12, са за сметка на Изпълнителя. 

5.3. Всички санкции, наложени от компетентни органи във връзка с изпълнението на 

договора са за сметка на Изпълнителя; 

5.4. За демонтирането на старата абонатна станция, доставката и монтажа на новата 

абонатната станция съгласно Приложение № 1, Изпълнителят има право: 

5.4.1 да получи от Възложителя необходимото съдействие за добросъвестното и срочно 

изпълнение на предмета на договора. 

5.4.2 да получи уговореното в договора възнаграждение по определения в т. II и т. III от 

договора размер и начин. 

5.5. Изпълнителят се задължава да сключи договор/и за подизпълнение, в случай, че е 

обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и. Тези договори не оказват влияние 

върху начина, сроковете и условията за плащане, установени в настоящия договор.  

5.5.1 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 

са включени в предмета на договора за подизпълнение.  

5.5.2. След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението 

му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите 

на подизпълнителя/ите, посочени в офертата му. Изпълнителят е длъжен да уведомява 

Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 

на поръчката.  

5.5.3 Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се 

допуска само при възникнала необходимост при едновременното наличие на следните 

условия: 

5.5.3.1 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в поръчката;  

5.5.3.2 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  

5.5.4 В срок от 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

Изпълнителят изпраща на Възложителя копие на договора или на допълнителното 

споразумение заедно с доказателства по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП. 

5.5.5. Изпълнителят отговаря за свършената работа от подизпълнителите като за своя.   

 

VI. Права и задължения на Възложителя. 

6.1. Възложителят има право: 

6.1.1. да получи доставката и монтажа на абонатната станция,  изпълнени в съответствие с 

Приложение № 1 и № 3 към договора в уговорения в договора срок. 
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6.1.2 на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на извършваните 

работи, както и да контролира изпълнението на договора без да затруднява работата на 

Изпълнителя. Указанията на Възложителя по изпълнението са задължителни за 

Изпълнителя, освен ако не са в нарушение на нормативни изисквания или водят до 

съществено отклонение от техническата спецификация; 

6.1.3. да спира извършването на отделни видове работи, когато установи некачествено 

изпълнение и да иска поправката им за сметка на Изпълнителя. Указанията на 

Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя; 

6.1.4. при поискване да получава информация за междинни резултати в процеса на 

извършване на работите – предмет на договора; 

6.1.5. да прекрати едностранно договора при наличие на обективно обстоятелство, 

възникнало след сключване на договора, което налага неговото прекратяване. За това той 

трябва да уведоми Изпълнителя в срок до три работни дни от възникване на 

обстоятелството. Заплащането на извършената до момента работа се определя на база на 

двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

6.1.6.  да откаже приемането на част или на цялата доставка и/или монтажа на абонатната 

станция ако установи несъответствие на изпълнението, c уговореното в т. 1.1 от договора. 

6.2. Възложителят се задължава:  

6.2.1 да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение в срока и при условията на 

настоящия договор. 

6.2.2. да окaзва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно 

изпълнение на договора. 

6.2.3. да извършва непрекъснат контрол на обекта. При необходимост за решаването на 

възникнали въпроси във връзка с изпълнението на работата, да осигури съответното 

техническо лице в срок до два работни дни след писменото поискване на Изпълнителя. 

 

 

VII. Гаранции. 
7.1. Гаранционният срок на абонатната станция е …… (……….) години и започва да тече 

от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т.4.2 от договора.  

7.2. При подписването на този договор Изпълнителят представя документ за внесена 

гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума в размер на 5% (пет 

процента) от стойността на договора без ДДС или представя оригинал на безусловна, 

неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на Възложителя или 

оригинал на валидна застрахователна полица за застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, издадена в полза на 

възложителя. Тази гаранция се освобождава  в срок от 30 (тридесет) календарни дни след 

изтичане на срока по т.7.1. 

7.3. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на гаранцията по т.7.2. за целия 

срок на изпълнение на договора и за времето на гаранционния срок, като представя 

документ за удължаването на срока на гаранцията не по-късно от 10 (десет) календарни 

дни след издаването му. 

7.4. Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато Изпълнителят не 

изпълнява някое от задълженията си по договора, изпълнението е забавено или 

некачествено, или не съответства на изискванията на Възложителя, или на нормативните 

разпоредби, както и в изрично посочените в договора случаи. Възложителят има право да 

усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за 

претърпените вреди и пропуснатите ползи.  
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7.5. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 

на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 

изпълнение. 

7.6. Всички дефекти, появили се през гаранционния срок, се отстраняват от Изпълнителя 

за негова сметка. 

7.7. За проявените дефекти през гаранционния срок Възложителят уведомява писмено 

Изпълнителя. В срок до три работни дни след писменото уведомление Изпълнителят, 

съгласувано с Възложителя, започва работа по отстраняването на дефектите, която следва 

да завърши в минималния технологично необходим срок. 

7.8. В случай, че не изпълни задължението си по т.7.7., Възложителят възлага 

отстраняването на дефектите на друг избран от него Изпълнител, като разходите се 

покриват от гаранцията по т.7.2. 

 

 

VIII. Отговорности и неустойки. 

8.1. (1) B случай, че Изпълнителят не спaзи задълженията си качествено и точно, в срока 

за изпълнение на договора, същият дължи неустойки в следните рaзмери: 

- 1,5 % от стойността на договора за всеки просрочен ден за първите 20 (двадесет) дни 

на забавата; 

- 2 % от стойността на договора за всеки следващ просрочен ден. 

 (2) B случаите на констатирани c протокол недостатъци в изпълнението по т. 4.4 

неустойката се дължи след изтичане на срока по т. 4.5. 

8.2. Общата стойност на неустойките, дължими от Изпълнителя, не може да надвишава 

стойността на договора. 

8.3. При забавено плащане на уговореното възнаграждение Възложителят дължи 

неустойка в размер на законната лихва, но не повече от стойността на договора. 

8.4. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

 

 

ІX. Прехвърляне на собствеността и преминаване на риска. 

9.1. Прехвърлянето на собствеността върху абонатната станция ce извършва със заплащане 

на уговорената цена по т. 2.1 от договора. 

9.2. Рискът от погиване на абонатната станция преминава от Изпълнителя към 

Възложителя след подписване на двустранен приемо-пpедавателен протокол по т. 4.2 от 

договора. 

 

 

Х. Непреодолима сила 

10.1. В случай, че Изпълнителят не може да изпълни задълженията си по този договор, 

поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало 

след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е длъжен в 

тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми Възложителя за това. В 

случай, че уведомлението не бъде потвърдено от Възложителя, Изпълнителят не може да 

се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира 

изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако 
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страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се 

възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице 

непреодолимата сила. 

10.2. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от 

страните има право да поиска договорът да бъде прекратен. Заплащането на извършените 

до момента работи се определя на базата на двустранно подписан протокол. 

 

 

XІ. Прекратяване на договора. 

11.1.При виновно неизпълнение на някоя от клаузите на договора c едностранно 7- дневно 

писмено предизвестие от изправната страна до неизправната; 

11.2. Възложителят може да прекрати настоящия договор c 30-дневно писмено 

предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни своите задължения; 

11.3. При забавено изпълнение на задълженията по договора c повече от 30 дни, 

изправната страна може да прекрати договора c едномесечно писмено предизвестие.  

11.4. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

11.5 . При обявяване на Изпълнителя в несъстоятелност или в ликвидация; 

11.7. При прекратяване или разваляне на този договор, Изпълнителят е длъжен да направи 

необходимото за бързото приключване на започнатите работи по изпълнението на 

договора до степен, която позволява приключването на договора с най-малки разходи; 

11.8. Когато Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата 

си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

11.9. Във всички случаи на прекратяване на договора Възложителят не е задължен да 

изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на 

Изпълнителя. 

 

 

XII. Общи разпоредби. 

12.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 

настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, a при липса на съгласие от 

компетентния съд. 

12.2. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия 

не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

12.3. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат рaзпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

12.4. Всички уведомления, съобщения и кореспонденция се извършват на следните адреси, 

телефони и факсове: 

 

За Възложителя:    За Изпълнителя: 

 

При коректното изпращане на кореспонденцията на посочените адреси, страните ще се 

считат редовно уведомени. 

Отговарящи за изпълнението на договора от страна на Възложителя за времето на 

неговото действие са: .......………………., длъжност: ………..тел:………………..; ел. адрес: 

………..@………  
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Отговарящи за изпълнението на договора от страна на Изпълнителя за времето на 

неговото действие са: ……………, длъжност: ……………………., тел.……………, ел. 

адрес: ……………@……..  

12.5. Определените лица по т. 12.4 подписват необходимите документи във връзка c 

изпълнението на договора. 

12.6. При промяна на данните, посочени в т. 12.4 от договора, всяка от страните e длъжна 

да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната. 

12.7. Неразделна част от този договор са следните приложения: 

Приложение № 1 - Техническа спецификация; 

Приложение №2 – Ценово предложение; 

Приложение № 3 - Техническо предложение на участника; 

Документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение на договора – в оригинал. 

 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

………………………… ………………………… 

д-р Веселин Божков  

Председател на КРС  

 

………………………… 

Соня Маджарова 

Главен счетоводител на КРС 
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