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УКАЗАНИЯ 

за подаване на оферта за участие 

чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: 

Извършване на Строително –  

монтажни  работи на учебни зали и 

други помещения на Аграрен 

университет-Пловдив  

 

1. Общи условия: 

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по 

реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки. 

2.Срок за изпълнение  - не пвече от 60 календарни дни от датата на 

подписване на договора и получаване на възлагателно писмо. 

3.Място за изпълнение:  основна част от учебните зали и помещения за 

ремонт се намират в основните сгради на Аграрен университет - гр. Пловдив, 

разположени в гр. Пловдив, бул. Менделеев №12. Малка част от помещенията 

са разположени в базата на Университета, разположена в гр. Пловдив, 

Ягодовско шосе и в с. Брестник, община Пловдив. 

4.Стойност на поръчката:  

Общатата стойност на поръчката не може да навишава 264000 лева без 

ДДС. 

5.Обособени позиции –  НЕ  

6. Техническа спецификация за публична покана с предмет 

„Извършване на строително – монтажни работи на учебни зали и други 

помещения на Аграрен университет-Пловдив” .  

Основните видове работи и техническите характеристики  са посочени в 

Количествените сметки, описващи конкретните видове СТРОИТЕЛНО-
МОНТАЖНИ  РАБОТИ /СМР/ по отделните зали и помещения, които са 

приложени в отделно приложение към настоящата документация. 

Количествените сметки /КС/за видовете СМР са приложени към настоящата 

документация и при попълването им от участниците,  стават неразделна част от 
ценовата оферта. Отделните подобекти по приложените количествени сметки са 

23 на брой, както следва: 

КС №1 Подобект – Кабинет 4 – Факултет Икономика; 
КС №2 Подобект – Кабинет 5 – Факултет Икономика; 

КС №3 Подобект – Деканат – Факултет Икономика. 

КС №4 Подобект – Декански кабинет – Факултет Икономика; 
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КС №5 Подобект – Аудитория №1 – Агрономически факултет; 
КС №6 Подобект – Тоалетни – Ректорат; 

КС №7 Подобект – Фоайе етаж 3 – Лозаро-градинарски факултет; 

КС №8 Подобект – Подпорни стени – от двете страни на Ректорат; 

КС №9 Подобект – Катедра Механизация фоайе; 
КС №10 Подобект – Катедра Физкултура фоайе; 

КС №11 Подобект – Катедра Физкултура  Тоалетни фоайе; 

КС №12 Подобект – Аула; 
КС №13 Подобект – Декански кабинет – Агрономически факултет; 

КС №14 Подобект – Деканат – Агрономически факултет; 

КС№15 Подобект – Кабинети 219А и 219Б Агрономически факултет; 

КС№16 Подобект – Кабинет 325 Агрономически факултет; 
КС№17 Подобект – Лаборатория 315 Агрономически факултет; 

КС№18 Подобект – Деканат Лозаро-градинарски факултет; 

КС№19 Подобект – Декански кабинет Лозаро-градинарски факултет; 
КС№20 Подобект – Декански кабинет Факултет РЗА; 

КС№21 Подобект – Катедра Овощарство - Брестник; 

КС№22 Подобект – Къща Агроекология. 

КС№23 Подобект – Покрив Агроекология 
 

Към приложението с 23-те броя Количествени сметки е приложена и справка 

Рекапитулация, която участниците следва да попълнят и да представят към 
своята оферта. 

 

Всеки участник следва да представи попълнени КСС /Количествено-

стойностни сметки/ за всички подобекти посочени по-горе. 
Посочените от участниците цени за видовете работи  и материали по 

приложените от участниците КСС са твърди и не подлежат на промяна по 

време на изпълнение на договора. Допълнително възникнали                                 
работи/доставки от посочените в КСС се заплащат по посочените от избрания 

изпълнител цени в тези сметки. Допълнително възникнали СМР/доставки, 

неприсъстващи в КСС се заплащат по предложените от участника стойности на 

технико-икономически показатели за ценообразуване от ценовата оферта, като 
конкретните количества и цени на материали и работи следва да са 

допълнително одобрени от Възложителя и от Инвеститорски контрол.   СМР на 

всеки от подобектите се извършва по график утвърден от Възложителя. 

Готовите СМР се заплащат за всеки подобект след подписване на  Акт обр. 19  
за изпълнените СМР, утвърден от Възложителя и Инвеститорския контрол. 

Аграрен университет - Пловдив не е ангажиран да се изпълнят всички видове 

СМР,  количества  и стойности от офертата на избрания изпълнител, както и да 
бъдат възложени всички подобекти посочени в настоящата документация Всеки 

един подобект се възлага след подписване на възлагателен протокол между 

страните.  

           Участниците следва да представят крайна цена за изпълнение на обектите 
на поръчката по приложените от КСС. За допълнителни видове СМР 
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образуването на цената следва да се извършва по посочените показатели за 
ценообразуване от кандидата и условията описани по-горе. 

        Участниците следва да предвидят в офертата си необходимите разходи за 

изпълнение на предвидените СМР, вкл. доставката на необходимите  

материали. 
 Участниците следва да предложат гаранционен срок за отделните видове 

работи съобразен с изискванията на Наредба №2/31.07.2003г ., като 

предложеният гаранционен срок не следва да надвишава три пъти 
гранционният срок посочен в Наредбата. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да разработи конкретни инструкции за 

безопасното изпълнение на отделните видове работи, да ги доведе до знанието 

на инженерно-техническия си персонал и работниците и да контролира 
системно тяхното спазване.  

          

     

 Подробно описание на изискванията за техническите възможности 

и/или квалификация на участниците в обществената поръчка 

 

7. Технически възможности и квалификация 

 

Участник в процедурата следва да представи посочените по-долу 
документи за доказване на своите технически възможности и квалификация, 

като трябва да отговаря на  минимални изисквания за технически възможности 

и квалификация посочени в т.8: 

      
7.1. Списък на технически лица, които участникът ще използва за изпълнение 

на поръчката -по образец, съгласно приложение №6 

7.2. Декларация за техническо оборудване, с което разполага участникът за 
изпълнение на поръчката-по образец, съгласно приложение №14 

7.3   Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, 

предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, 

ал.1, т.4, буква „а” от Закона за устройство на територията/ЗУТ/, което 

изискване се удостоверява с един от следните документи: заверено от участника 

копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 
строителя, за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, 

предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, 

ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ, ведно с валиден талон към него или декларация, 

удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, 
отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на 

категорията му, издадено от компетентните органи, съгласно съответния 

национален закон, или еквивалентен документ. 
  



 

 

5 

 

8. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификация  

на участниците: 

8.1. За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с 

ръководен и технически състав, включващ минимум 2/двама/специалисти, 

както следва: 
8.1.1. Технически ръководител на обекта, който да отговаря на следните 

изисквания: 

  А) да отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ, да е технически 
правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с 

квалификация „строителен инженер” или „архитект”, или диплома за средно 

образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална 

квалификация в областите „архитектура и строителство” и „техника”, 
  Забележка: За чуждестранните лица-документ за призната техническа 

правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по 

съответния ред. 
  Б) да притежава стаж по специалността не по-малко от 5/пет/години. 

 8.1.2. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно 

изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и 

Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗЗБУТ, който да  
отговаря на следните изискване: 

- да притежава необходимия сертификат или друг еквивалентен документ за 

упражняване на позицията „координатор по ЗБУТ” или еквивалентна. 
Забележка: За чуждестранните лица-документ за призната техническа 

правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по 

съответния ред. 

Забележка: Покриването на изискването се удостоверява със списъка по т.7.1 от 
настоящия раздел. 

8.2. Участникът следва да разполага с необходимото техническо 

оборудване за изпълнени в минимален изискуем обем, както следва: 
8.2.1. Професионална бормашина - 5 бр.; Професионален къртач – 3 бр., 

Товарен автомобил/ самосвал /необходим за изхвърляне на отпадъци, превоз на 

материали  и др. логистични дейности/ - 1 бр.;  

Техническото оборудване/механизацията може да бъде собствена или наета. 
  Забележка: Покриването на изискването се удостоверява с декларацията по 

т.7.2. от настоящия раздел. 

8.3   Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, 
предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, 

ал.1, т.4, буква „а” от Закона за устройство на територията/ЗУТ/, което 

изискване се удостоверява с един от следните документи: заверено от участника 
копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя, за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, 

предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, 

ал.1, т.4, буква „а” от ЗУТ, ведно с валиден талон към него или декларация, 
удостоверение за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, 
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отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на 
категорията му, издадено от компетентните органи, съгласно съответния 

национален закон, или еквивалентен документ. 

 

 9. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1 и 5 от ЗОП. 

 

9.1. Декларации ( съгласно образци - Приложения  № 8) удостоверяващи 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП собственоръчно подписани 

с трите имена. 

9.2. Когато участникът е чуждестранно лице, участникът представя 

клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според 

законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената 
декларация няма правно значение според съответния национален закон, 

участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 

административен орган, нотариус или компетентен професионален или 
търговски орган в държавата, в която той е установен. 

 

10. Други обстоятелства, наличието на които е основание за 

отстраняване на участниците. 

 

10.1. Офертата не е изготвена на български език и приложените 

документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.  
10.2. Представената оферта не отговаря на изискванията на тази 

документация и публичната покана.  

10.3. Участникът не отговаря на изискванията за подбор. 

10.4. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи 
и/или има непопълнени данни или данни, в противоречие с официален 

документ. 

10.5. Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за 

създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под 
такава форма. 

10.6. Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на 

сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в 
останалите оферти, освен ако участникът не докаже, че предложението е 

формирано обективно.  

 

11.Методика за оценка 

 Показатели за определяне на оценката 

За икономически най-изгодна оферта се счита тази, която е получила най-

висока комплексна оценка. 
За всеки участник комплексната оценка /КО/ на офертата се изчислява по 

следната формула: 

КО = П1 + П2 , където: 
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КО е комплексната оценка; 
    

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите 

оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени 

и представени в съответствие с изискванията на документацията за 

участие в процедурата и техническите задания. Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. 

 

   П1 и П2  са показателите, формиращи комплексната оценка, а именно: 

 

 

 П1 – „Техническо предложение“, включващо два подпоказателя 
„Технологична последователност на строителните процеси” и 

„Управление на риска”. Максимален възможен  брой точки 100 т. 

Относителна тежест в Комплексната оценка 50%. 
 

Подпоказател П1.1 – „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ”  
 

Участникът следва подробно да опише своето виждане за отделните етапи на 

изпълнение на поръчката, последователност на изпълнение, организацията и 

подхода на изпълнение, които да обезпечават качественото и срочно 
изпълнение на подобектите. 

 

Подпоказател П1.2 – „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА” 
 

Участниците трябва да предложат мерки за недопускане/ предотвратяване  и 

преодоляване на последиците от настъпването на следните дефинирани от 

възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 
1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес; 

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за 

строителство, Изпълнител; 

4. Промени в законодателството на България или на ЕС;  

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията 
по договора от страна на Възложителя; 
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6. Трудности при изпълнението на СМР на подобектите, продиктувани от 
констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на 

обекта. 

 

Указание: Участникът разработва техническото предложение като включва в 
него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката съгласно 

техническата спецификация. 

 
 

 П2 – „Цена за изпълнение“ (без ДДС) -  Общата цена по 

рекапитулация и ценово предложение оферирана от участниците. 
Максимален възможен  брой точки 100 т. Относителна тежест в 

Комплексната оценка 50%. 

 
 

Методика за определяне на оценката 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, посредством които 

ще се определи офертата, която следва да гарантира постигане на желания от 
Възложителя краен резултат, описан в настоящата документация, при 

оптимално съотношение между цена и качество. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база 

получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния 

брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.  

 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 
 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. 

точки 

Относителна тежест 

в КО 

1. Техническо предложение –П1 100 50 % 

2. Цена за изпълнение– П2 100 50 % 

 

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:  

КО = П1х50 %+ П2х50 %  

 

 

 

Показател „Техническо предложение” – П1 

 

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата: 

П1 = А + Б,  Където: 
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№ Подпоказател 
Макс. бр. 

точки 

А. 
ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 
60 

Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 40 

ОБЩО: 100 

 

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:  

 

Степен на съответствие Брой точки 

А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ 

ПРОЦЕСИ 

Макс. брой 

точки 60 

Преди да премине към оценка на предложенията на участниците 

комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на 

възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката , 

отчитайки спецификите й,отделните подобект и оферирания срок. 

Проверяват се представените от участниците описания на отделните 

етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната 

последователност на изпълнение по подобекти; Организация и подход на 

изпълнение и Примерен линеен график с приложения по подобекти. На този 

етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не 

отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават 

качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената 

техническа оферта. 

По отношение офертите на участниците, които отговарят на 

изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се 

изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта.  

 

Фактори, влияещи 

на оценката: 

 

- Описание на 

отделните етапи 

на изпълнение на 

поръчката; 

- Описание на 

видовете СМР и 

тяхната 

последователност 

на изпълнение; 

- Организация и 

подход на 

изпълнение; 

- Съответствие 

на Линейния 

график с 

предложените 

организация и 

подход на 

изпълнение на 

поръчката. 

 

В техническото предложение е обърнато внимание 

на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно 

от следните обстоятелства: 

- В обяснителната записка от техническото 

предложение към офертата се съдържат  ясно и 

подробно посочени предложения за реализирането на 

всички дейности  и етапи в техническото задание. 

Изложена е подробно последователността на 

тяхното изпълнение. От описанието е видно, че ще 

бъдат използвани подходящи методи и техники на 

работа, чиято употреба при реализацията на 

конкретния обект е аргументирана и обоснована;  

- Всички дейности, предмет на поръчката, са 

обезпечени с хора, техническо оборудване и машини, 

като разпределението им е съобразено със срока за 

изпълнение на съответната дейност; 

- Предлаганите методи за организация, контрол и 

използвани технологии за изпълнение съответстват 

на спецификата на конкретния проект; 

- Налице е пълно съответствие между предложените 

организация и подход на изпълнение на поръчката, 

представения примерен линеен график по подобекти и 

в цялост, както и диаграми на предвидените за 

изпълнение на поръчката ресурси. 

60 точки 
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За целите на 

настоящата 

методика, 

използваните в 

този раздел 

определения следва 

да се тълкуват, 

както следва: 

 „Ясно“- 

посочване на 

отделните етапи и 

видове СМР. 

Следва да се 

разбира 

изброяване, което 

недвусмислено 

посочва 

конкретния етап, 

конкретния вид 

СМР и по начин, по 

който същият да 

бъде 

индивидуализиран с 

предвидените в 

количествената 

сметка конкретни 

видове СМР; 

 „Подробно“

- описанието, 

което освен, че 

съдържа отделни 

етапи, видове СМР 

и дейности не се 

ограничава 

единствено до 

тяхното просто 

изброяване, а са 

добавени 

допълнителни 

поясняващи 

текстове, свързани 

с обясняване на 

последователност

та, технологията 

или други факти, 

имащи отношение 

към повишаване 

качеството на 

изпълнение на 

поръчката и 

надграждане над 

предвидените 

В техническото предложение е обърнато внимание 

на всеки един от факторите, но е в сила поне едно 

от следните обстоятелства: 

- Участникът е описал дейностите и  етапите на 

изпълнение на поръчката, но не е изложена 

достатъчно ясно и подробно последователността на 

тяхното изпълнение, а същата е само маркирана и 

рамкирана общо и окрупнено; 

- Участникът е посочил в обяснителната записка от 

техническото си предложение видовете СМР, но 

технологията  на изпълнението им не е достатъчно 

ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или 

не се отнася за всички СМР, а само е маркирана;  

- Налице са несъществени пропуски и/или частично 

съответствие между посочената технологична 

последователност на строителния процес с 

предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

- Предлаганите методи за организация, контрол, и/или 

използвани технологии съответстват на конкретния 

проект, но  предложената от участника методика за 

изпълнението на обекта, съдържа несъществени 

пропуски.  

 

30 точки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В техническото предложение е в сила поне едно от 

следните обстоятелства: 

- Участникът е описал дейностите и  етапите на 

изпълнение на поръчката, но не е изложена 

последователност на тяхното изпълнение и/или е 

налице предложена технологично неправилна 

последователност при изпълнение на някои от 

дейностите; 

- Участникът е посочил вобяснителната записка от 

техническото си предложение видовете СРР без 

видно съответствие между посочената технологична 

последователност на строителния процес с 

предвидените за използване технически и човешки 

ресурси; 

- Предлаганите методи за организация, контрол, и/или 

използвани технологии съответстват на конкретния 

проект, но  предложената от участника методика за 

изпълнението на обекта не съдържа всички дейности, 

предмет на поръчката.  

- Налице е констатирано несъответствие между 

предложените организация и подход на изпълнение на 

поръчката и/или представения линеен график и/или 

диаграми на ресурсите. 

1  точка.  
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технически 

спецификации и 

изисквания; 

 „Несъществ

ени пропуски и/или 

частично 

съответствие“ – 

налице е, когато 

същото е 

констатирано, но 

несъответствието 

или липсващата 

информация може 

да бъде установена 

от други факти и 

информация, 

посочени в 

офертата на 

участника и 

пропуски и/или 

частично 

несъответствие, 

които не могат да 

повлияят на 

изпълнението на 

поръчката и с 

оглед спазване на 

проекта и 

правилната 

технологична 

последователност. 

Ако липсата на 

информация и/или 

частичното 

несъответствие  

не могат да бъдат 

установени от 

други части в 

офертата се 

приема наличието 

на „констатирано 

несъответствие“ 

 

Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
Макс. брой 

точки 40 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните 

дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при 

изпълнението на договора: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 
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2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес; 

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на 

договора за  строителство, Изпълнител; 

4. Промени в законодателството на България или на ЕС  

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 

плащанията по договора от Страна на Възложителя; 

6. Трудности при изпълнението на строителството, продиктувани от 

констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на 

подобектите. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на 

възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с 

друга и се оценяват по следните критерии: 

Фактори, влияещи 

на оценката: 

 

Разгледани 

аспекти и сфери на 

влияние на 

описаните рискове; 

- Мерки за 

въздействие върху 

изпълнението на 

договора при 

възникването на 

риска; 

- Мерки за 

недопускане/ 

предотвратяване 

на риска; 

- Мерки за 

преодоляване на 

последиците при 

настъпване на 

риска.  

 

 „Ясно“- 

посочване на 

отделните етапи и 

видове СМР. 

Следва да се 

разбира 

изброяване, което 

недвусмислено 

посочва 

конкретния етап, 

конкретния вид 

СМР и по начин, по 

който същият да 

бъде 

индивидуализиран с 

В техническото предложение е обърнато 

задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и 

е в сила всяко едно от следните обстоятелства: 

- Предлагат се ефикасни контролни дейности, като 

всеки един риск е съпроводен с предложени от 

Участника конкретни мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването на риска 

и съответно конкретни адекватни дейности по 

отстраняване на последиците от настъпилия риск. 

- Участникът е отчел всички възможни аспекти на 

проявление и области и сфери на влияние на описаните 

рискове и е оценил и предвидил степента на 

въздействието им; 

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване 

и преодоляване на дефинираните аспекти от риска. 

Планирани са конкретни, относими и адекватни 

похвати, посредством които реално е възможно да се 

повлияе на възникването, респ. негативното влияние 

на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. 

да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 

дейностите, предмет на договора. 

40 точки. 

В техническата оферта е обърнато внимание на 

всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от 

следното: 

- Направено е формално описание, като не са 

идентифицирани всички  проявления, аспекти и сфери, 

където може да окаже влияние съответния риск. 

- Степента на влияние на риска и/или вероятността 

за неговото настъпване са недостатъчно конкретно 

описани и оценени. 

- Предлаганите мерки и дейности от участника не 

гарантират изцяло недопускане и/или ефективно 

предотвратяване и/или преодоляване на риска, респ. 

някои от аспектите му на проявление. 

20точки. 

 

 

 

В техническата оферта е в сила поне едно от 

следните обстоятелства: 

- Липсва описание на мерки за 

предотвратяване/преодоляване/управление на един или 

1точка.  
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предвидените в 

количествената 

сметка конкретни 

видове СМР; 

 „Подробно“

- описанието, 

което освен, че 

съдържа отделни 

етапи, видове СМР 

и дейности не се 

ограничава 

единствено до 

тяхното просто 

изброяване, а са 

добавени 

допълнителни 

поясняващи 

текстове, свързани 

с обясняване на 

последователност

та, технологията 

или други факти, 

имащи отношение 

към повишаване 

качеството на 

изпълнение на 

поръчката и 

надграждане над 

предвидените 

технически 

спецификации и 

изисквания; 

 „Несъществ

ени пропуски и/или 

частично 

съответствие“ – 

налице е, когато 

същото е 

констатирано, но 

несъответствието 

или липсващата 

информация може 

да бъде установена 

от други факти и 

информация, 

посочени в 

офертата на 

участника и 

пропуски и/или 

частично 

несъответствие, 

които не могат да 

няколко от посочените рискове, като участникът 

единствено декларира готовност на свой риск да 

приеме последиците при възникването на описаните 

рискове, но не предлага адекватни мерки за 

управлението им; 

- Предложени са мерки за управление на посочените 

рискове, но те реално не са от естество, позволяващо 

предотвратяването и/или преодоляването им. 
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повлияят на 

изпълнението на 

поръчката и с 

оглед спазване на 

проекта и 

правилната 

технологична 

последователност. 

Ако липсата на 

информация и/или 

частичното 

несъответствие  

не могат да бъдат 

установени от 

други части в 

офертата се 

приема наличието 

на „констатирано 

несъответствие“ 

 

 

Показател „Цена за изпълнение“(без ДДС) – П2 

 

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в 

комплексната оценка е 50 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по 

формулата:  

 

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) 

 

Цi е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 

Цmin е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 
 

 

            12.  Изисквания към оформянето на офертата 

 12.1. Всички документи от Офертата се представят  окомплектовани в 

папка, поставена в запечатан непрозрачен плик; 

 12.2. На плика с офертата се отбелязва наименованието на предмета на 

обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронна поща 

12.3. Копия на документи, приложени към офертата се представят от 

участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и мокър печат на 

представителя на участника; 

 12.4. Участникът може да подава само едно предложение. 

 12.5. Валидността на предложението е не по – малко от 60 (шестдесет) 

календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 
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 12.6. Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС. 

 12.7. Цените за изпълнение на поръчката трябва да включат всички преки 

и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на 

поръчката.  

 12.8. Възложителят извършва плащане съгласно условията на проекта на 

договор (Образец № 15) към документацията за участие в процедурата.  

 

 13. Място и срок за подаване на офертите 

13.1. Офертата се подава в деловодството на Аграрен университет –                      
гр. Пловдив, бул.”Менделеев” № 12 не по-късно от деня и часа, посочени в 

публичната покана.  Офертите на участниците ще се приемат в деловодството 

на Аграрен университет - гр. Пловдив, бул. “Менделеев” № 12, всеки работен 

ден от   08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00ч. до датата, посочена в публичната 
покана за обществената поръчка. 

 

 13.2. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Върху плика участникът посочва предмет на поръчката, наименование, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

  

 14. Място, ден и час за разглеждане и оценка на офертите 

 14.1. Разглеждането на офертите е съгласно Вътрешни правила за 

възлагане на обществени поръчки на Аграрен университет – гр. Пловдив и ще 
се извърши на мястото, деня и часа за отваряне на офертите, посочен в 

публичната покана. 

  

 15. Сключване на договор 

 15.1. Договор за изпълнение на горецитираната  поръчка ще се сключи с 

класирания на първо място участник, а при отказ Възложителят ще предложи 

на участника, класиран на второ място. 

 15.2. При сключване на договор определеният за изпълнител представя 

документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал.1 т. 1 от ЗОП, освен когато  законодателството на 

държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези 

обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно от 

възложителя и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

 



 

 

16 

 

 16. Приложения 

  

1. Публична покана за обществената поръчка; 

2. Техническа спецификация; 
3. Изисквания за изпълнение на поръчката; 

4. Минимални изисквания; 

5. Методика за оценка; 
6. Приложения: 

Приложение № 1 – Представяне на участника; 

Приложение № 2 – Списък на документите и информацията, съдържащи 

се в офертата; 
Приложение № 3 - Ценово предложение; 

Приложение № 4 – Техническо предложение; 

Приложение № 5  – Декларация за посещение на обекта; 

Приложение № 6- Списък на технически лица, които участникът ще 
използва за изпълнение на строителствот; 

Приложение № 7 – Декларация  по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

Приложение № 8 - Декларация за липса на свързаност с друг участник в 
съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП; 

Приложение № 9 - Декларация за приемане на условията в проекта на 

договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки;  
Приложение № 10-Декларация за участие на подизпълнител; 

Приложение № 11– Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител; 
Приложение № 12- Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП за 

подизпълнител; 

Приложение № 13- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за 

обществените  поръчки; 
Приложение № 14- Декларация за техническо оборудване, с което 

разполага участникът за изпълнение на поръчката; 

Приложение № 15 – Проект на договор. 
Приложение № 16- КС за обектите – учебни зали и други помещения на 

Аграрен университет – Пловдив. 

Приложение  - Количествени сметки, описващи конкретните видове 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ  РАБОТИ /СМР/ по 23 бр. отделни зали и 
помещения и справка-рекапитулация. Приложените Количествени сметки и 

справка рекапитулация се използват от участниците за попълване на техните 

Количествено-стойностни сметки и рекапитулация, които следва да приложат 
към ценовото им предложение.  
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ЗАБЕЛЕЖКА: 
НЕПРЕДСТАВЯНЕТО ОТ УЧАСТНИК НА НЯКОЙ ОТ ДОКУМЕНТИТЕ 

ПОСОЧЕНИ В ТАЗИ ДАКУМЕНТАЦИЯ ИЛИ НЕПРЕДСТАВЯНЕТО НА 

ДОКУМЕНТИТЕ ВЪВ ВИДА, КОЙТО СЕ ИЗИСКВА, ИЛИ НЕПРАВИЛНОТО  

ИМ ПОПЪЛВАНЕ  Е ОСНОВАНИЕ ТОЗИ УЧАСТНИК ДА БЪДЕ 
ОТСТРАНЕН ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. 
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Приложение № 1                                                                                  

       

 

 

                                                    

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 

Наименование на Участника:  

 

 

Седалище по регистрация:  

BIC: 

IBAN: 

Банка  

 

Булстат номер/EИК:  

Точен адрес за кореспонденция: (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e mail:  

 

 

 

ДО 

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 

 

 

 

П Р Е Д С Т А В Я Н Е   Н А   У Ч А С Т Н И К А 

 

 

 

Наименование на 

поръчката: 

  

 

 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

            

 

Представяме Ви настоящата оферта, съпроводена с необходимата документация.  

 

Посочваме единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър………………. 

Посочваме БУЛСТАТ ……………….. 

Посочваме друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен………….. 

Участникът следва по попълни само отнасящата се до него информация.  

 

Посочваме следния адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

процедурата…………….. 

 

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

процедурата, запознаването с които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че 
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отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие в 

процедурата. 

 

 

 Настоящата оферта е валидна за период от ……………дни, считано от крайната дата 

за подаване на офертите. 

  

 

 

                Подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 
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  Приложение № 2 

 

Списък на документите и информацията, съдържащи се в оферта в публична покана с 

предмет: 

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

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

 

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………… 

  

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………….. 

/подпис и печат/ 
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Приложение № 3 

 

ДО  

……………………. 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Относно публична покана с предмет: 

…………………………. 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

 

 След запознаване с количествените сметки за: …………………….., предлагаме да 

изпълним поръчката при следните финансови условия: 

 

1. Предлагана цена за изпълнение на СМР:  

 

    

№ Наименование на подобекта Крайна цена 

1 2 3 

    

 
   

 
   

    

 
  

  

   Сума без ДДС:    

 
Обща сума: 

 
   ДДС 20%:    

   Сума с ДДС:    

 

2.Предлагани стойности на параметрите за ценообразуване на непредвидени СМР  

 

Параметри 
Стойност на калкулативните 

параметри 

Часова ставка _________ лв./ч.ч. 

Допълнителни разходи върху труда _________ процента 

Допълнителни разходи върху механизацията _________ процента 

ДСР върху стойността на материалите _________ процента 

Печалба върху вложения труд, материали и механизация _________ процента 

Цена на вложените материали и механизация По фактурна стойност  
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Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до 

изтичане на ………………. дни от крайния срок за подаване на офертата. 

 

 Приложения: 

 Количествено-стойностни сметки за всеки от 23-те подобекта и справка 
рекапитулация с общата стойност.  

 

 

 

Дата, ................................. г.                 ПОДПИС И ПЕЧАТ :............................ 

  

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

     /длъжност и име/ 
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Приложение № 4  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 

             Относно избор на изпълнител в публична покана с предмет: 
……………………………………………………………………………………..………………….. 

 

Предлагаме следните параметри за изпълнение на поръчката:  

 

 

I. Срок за изпълнение на предвидените СМР за обектите. 

 

Предлагаме да изпълним предвидените СМР за подобектите, за срок от 

…………………. 

 ( …………………….. с думи) календарни дни съгласно условията на договора. 

 

Прилагам примерен линеен календарен план с хоризонтални диаграми - работна програма за 

изпълнението на всички дейности представена по подобекти, съгласно техническата 

спецификация. 

 

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, НАШЕТО 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е:   
 

ІІ. „ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ”  

 

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

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

 

Участникът следва подробно да опише отделните етапи на изпълнение  на поръчката, 

видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, организацията и подхода на 

изпълнение, които да обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от 

представената техническа оферта. 

 

 ІІІ. „УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“ 

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

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

 

Мерки за недопускане/ предотвратяване  и преодоляване на последиците от настъпването 

на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при 

изпълнението на договора: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес; 

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за строителство, Изпълнител;  

4. Промени в законодателството на България или на ЕС;  

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от страна на Възложителя; 
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6. Трудности при изпълнението на строителството, продиктувани от констатирано 

технологично неправилно или некачествено изпълнение на обекта. 

 

Важно: Указание: участникът следва подробно да опише технологичната 

последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, както и 

управлението на риска. Участникът разработва техническото предложение като включва 

в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката съгласно техническата 

спецификация. 

 

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

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

 

 

 

 

ІV. Гаранционен срок на изпълняваните СРР /по видове работи/: 

……….……………………………месеца за ………………работи. 

……….……………………………месеца за ………………работи. 

 

 

 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до 

изтичане на ……………………. дни от крайния срок за подаване на офертата. 

 

 

 

 

 

Дата ................................. г.                 ПОДПИС И ПЕЧАТ :............................ 

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

/длъжност и име/ 
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Приложение № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

Долуподписаният ……………………………................................…………............... .......... 
                                                           / име, презиме, фамилия / 

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

............................................... л.к., №……………………….., издаден от ......……………………., 

на ............................., ЕГН …………………………......, в качеството на .................................. 

............................................................................................................................................................  
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)  

на................................................................................................................................................ 
(наименование на участника) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Запознах се с условията на публичната покана и документацията към нея, както и с 

факторите, които влияят върху изпълнението на възлаганите СМР.  

2. Запознах се с изготвените количествени сметки за : ………………. и нямам 

претенции за пропуски в нейното съдържание, които могат да се отразят на оферираната 

стойност на изпълняваното СМР. 

3. Задължавам се всички посещаващи и работещи на обекта срещу подпис да бъдат 

инструктирани за спазване на специфичните, здравословни и безопасни условия на труд.  

 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до 

изтичане на …………….. дни от крайния срок за подаване на офертата. 

 

 

 

 

Дата, ................................. г.                 ПОДПИС И ПЕЧАТ :............................ 

  

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

/длъжност и име/ 
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Приложение № 6 

 

 

С П И С Ъ К   

  

на  технически лица, които участникът ще използва за извършване на СМР 

 

Долуподписаният /-ната/         с ЕГН                  , в 

качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на    

          (посочете фирмата на участника) - 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ………………………. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

Представляваното от мен дружество        

(посочете фирмата на участника), ще използва следните технически лица за извършване на 

строителството по публична покана с предмет………………., както следва: 

 

                

  Образование и професионална 

квалификация 

  

Име и позиция 

 

Магистър 

 

Бакалавър/ Ср. 

спец. 

Общ 

професионален 

опит 

 

1. 
 

   

2.     

3.     

 

 

Аз , горепосоченият /три имена/,..............................................................................., с ЕГН: 

..............................................., съм съгласен да заемам ...................... позиция в екипа от 

технически лица и декларирам, че имам трудов/граждански договор с участника 

................................................... и ще участвам при изпълнението на  публичната покана с 

предмет: ……………………..ако участника ................. бъде определен за изпълнител на 

посочената поръчка. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

............................................ (подпис на съответното лице, което ще изпълнява поръчката)  

 

 

 

Аз , горепосоченият /три имена/,....................................................................... ........, с ЕГН: 

..............................................., съм съгласен да заемам ...................... позиция в екипа от 

технически лица и декларирам, че имам трудов/граждански договор с участника 

................................................... и ще участвам при изпълнението на публичната покана с 

предмет………………………………………ако участника ................. бъде определен за 

изпълнител на посочената поръчка. 



 

 

27 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

............................................ (подпис на съответното лице, което ще изпълнява поръчката)  

 

 

 

 

Аз , горепосоченият /три имена/,..............................................................................., с ЕГН: 

..............................................., съм съгласен да заемам ...................... позиция в екипа от 

технически лица и декларирам, че имам трудов/граждански договор с участника 

................................................... и ще участвам при изпълнението на публичната покана с 

предмет: ………………………………………..ако участника ................. бъде определен за 

изпълнител на посочената обособена позиция. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

............................................ (подпис на съответното лице, което ще изпълнява поръчката)  

 

Посочените декларации се попълват и подписват от техническите лица /експерти/. 

 

 

 

 

    г.                                               Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        
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Приложение № 7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният/ата ........................................................................................................... от гр. 

.........................................., адрес .............................................., ЕГН: ...................... .......... л.к. №: 

............................................., изд. на ..............................................от ..............................., в 

качеството  си на 

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

/ръководител, управител, директор и др./ 

на .......................................................................................................................... ......................, 

/наименование на юридическото лице/ 

със седалище и адрес на управление: ..................................................................................... 

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с БУЛСТАТ/ЕИК 

............................, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 

осма”А” от ЗОП с предмет: 

……………… 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ  СЛЕДНОТО: 

 

 

1.Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

 

2. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;  

 

3. Представляваното от мен дружество не е в производство по ликвидация и не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.  

 

4.Представляваното от мен дружество няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган /освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване  

на задълженията – това следва да се посочи от декларатора/, или няма задължения за данъци 

или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен /този текст следва да се декларира, ако участникът е установен в 

друга държава. Ако текста не се отнася за участника – следва да се зачертае/. 

 

5.Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и не е 

сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 

закон. Представляваният от мен участникът е чуждестранно лице и не се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, неговата дейност не е под 

разпореждане на съда, и не съм преустановил дейността си. /второто изречение следва да се 
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декларира, ако участникът е установен в друга държава. Ако текста не се отнася за участника 

– следва да се зачертае/. 

 

6.Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор 

за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

 

7.Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за престъпление по чл. 136 от 

Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 

172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 

 

8.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

 

9.Лицата в участника по чл.47, ал. 4 от ЗОП не са свързани лица с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

 

10.Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

 

11.Публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства са: ……………  

 

12.Компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 

представлявания от мен участник е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 

обстоятелства служебно на възложителя е: ………………… 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

                

    .......                                                      Декларатор: ....................... 

   /дата/                                     /подпис/ 

 

  Изискванията на чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 и 5, се прилагат, както следва:  

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

 2. при командитно дружество-за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

 3. при дружество с ограничена отговорност-за 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; 

 4. при акционерно дружество-за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 

при липса на овластяване-за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

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

 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица-за лицата, които 

представляват участника; 

 8. в случаите по т. 1 - 7 - 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, съответно територията 

на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.  
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Приложение № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, 

както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП  

 

 

 

Долуподписаният /-ната/         с ЕГН                 , в 

качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на    

         (посочете фирмата на участника) - участник в 

процедура за възлагане на публична покана с предмет: …………………… 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Не съм свързано лице /свързано предприятие/ с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 

от ЗОП; 

 

2. Не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 2, т. 2 от ЗОП, а именно:  

2.1. външни експерти, които са участвали при подготовката на процедура за възлагане на 

обществената поръчка не участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на 

обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица,  

или 

2.2. външни експерти, които са участвали при подготовката на процедура за възлагане на 

обществената поръчка участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

самостоятелно или в обединение с други лица, като кандидати, участници, членове на 

обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, но документите, в  чието 

изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, 

която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.  

(посочва се вярното) 

 

    г.                   Декларатор:     

(дата на подписване)                            

 

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по 

регистрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.  
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Приложение № 9 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ * 

за приемане на условията в проекта на договора  

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/         с ЕГН              , в 

качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на    

         (посочете фирмата на участника) - участник в 

процедура по реда на глава осма «А» за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка …………….., както и на 

представения проект на договор. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

    г.                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        
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Приложение № 10 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

 

за участие на подизпълнител 

 

 

Долуподписаният /-ната/         с ЕГН                      , в 

качеството ми на ____________________  (посочете длъжността) на     

                            (посочете фирмата, която представлявате),  участник в 

обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……….. 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

   

 

1. че при възлагане на обществената поръчка с предмет:  

……………………, няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител.                                                                

                                                                                 (ненужното се зачертава) 

 

Подизпълнителят/подизпълнителите, когото ще ползвам е: ...................................  

(наименование на подизпълнителя/ите) 

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

 

представляван от...............................................................................  

(трите имена) 

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

(данни по документ за самоличност) 

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

(адрес) 

в качеството си на ………….……..…………........................…..………….……… 

(длъжност) 

 

2. че видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява посочения  

подизпълнител / посочените подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка са:: …………………............. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        
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Приложение № 11 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписаният /-ната/         с ЕГН                      , в 

качеството ми на ____________________  (посочете длъжността) на     

                            (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с 

обявената  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

  

 Ние,                                  , сме съгласни да участваме 

като 

          (посочете лицето, което представлявате)  

подизпълнител на                                   при изпълнение на  

                (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

горепосочената поръчка.  

 

 Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняваме като  подизпълните 

и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка са: 

             

          

 Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 

участваме със самостоятелна оферта в горепосочената процедура.  

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи: 

декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП   

от           г. (посочете датата на подписване на декларацията)  

(декларацията следва да бъде по образеца от документацията за участие)  

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

    г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        
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Приложение № 12 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  * 
по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП 

 
Долуподписаният/ата ......................................................................................................... .. от гр. 

.........................................., адрес .............................................., ЕГН: ...................... .......... л.к. №: 

............................................., изд. на ..............................................от ..............................., в качеството  си 
на .......................................................................................................................... ............... 

                /ръководител, управител, директор и др./ 
на ................................................................................................................................................, 
     /наименование на юридическото лице/ 

със седалище и адрес на управление: ..................................................................................... 
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с БУЛСТАТ/ЕИК ............................, 
подизпълнител на участник ……………….. в процедура за възлагане чрез публична покана по реда на 
Глава 8а от ЗОП с предмет: …………………… 

 
ДЕКЛАРИРАМ  СЛЕДНОТО: 

 

1.Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за: 

 а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

 б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
 в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
 г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

 д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
 
2.Лицата в дружеството по чл.47, ал. 4 от ЗОП не са свързани лица с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация. 
 
3.Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21  или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 
4.Публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства са: …………… 
 
5.Компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която 

представлявания от мен участник е установен, е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя е: ………………… 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
    .......                                                      Декларатор: ....................... 
   /дата/                                     /подпис/ 
 
*Настоящата декларация се попълва от всеки посочен подизпълнител. 
  Изискванията на чл.47, ал. 1, т. 1 се прилагат, както следва: 

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

 2. при командитно дружество-за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;  
 3. при дружество с ограничена отговорност-за 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; 

 4. при акционерно дружество-за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване-за лицата по чл. 235, 

ал. 1 от Търговския закон; 
 5. при командитно дружество с акции-за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

 6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица-за лицата, които представляват участника; 

 8. в случаите по т. 1 - 7 - 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, съответно 
територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2. 
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Приложение № 13 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
*
 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки  

 

Долуподписаният /-ната/ ..........................................................................................,  

(собствено, бащино и фамилно име) 

с постоянен адрес:......................................................................................................, при тежаващ/а 

лична карта № .............................., издадена на ...........................година от МВР – 

гр............................................................., в качеството си на 

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

(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника) 

на .........................................................................................................................................., 

(наименование на участника)  

с ЕИК:......................., със седалище и адрес на управление:.......................................... 

............................................................................................................................................. -  

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………. 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен 

участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т.12 

от Допълнителната разпоредба на Закона за обеществените поръчки.  

  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

.............................г.                     Декларатор: .......................... 

 
(дата на подписване)                                                                                                                                    (подпис) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                   
*
 Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.  
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Приложение № 14 

 

 
Декларация за техническо оборудване, с което разполага участникът за 

изпълнение на поръчката 

 

ОТ: 
________________________________________________________________________________

____________________________________________, 

/наименование на участника/ 

регистриран ______________________________________ , ЕИК/БУЛСТАТ/номер на 

регистрация в съответната държава _______________________ , 

   /данни за регистрация на участника/ 

представляван от ___________________________________________________________ ,  в 

качеството му на __________________________________ , 

      /трите имена/     

   /длъжност или друго качество/ 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за „СТРОИТЕЛСТВО” по реда на 

Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет………………
1
. 

 

  ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

За изпълнението на горепосочената обществена поръчка представляваният от мен участник 

разполага със следното техническо оборудване: 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

[дата] 

 

ПОДПИС  

ПЕЧАТ 
[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

                                                   
 

№ Описание 
Рeг. 

номер 

Мощност/ 

капацитет Б

р. 

Годи

ни 

Собствено 

или наето 

Произход 

държава 

Приблиз

ителна 

настояща 

стойност 

СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

1.         

2.         

3.         

...         

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МЕХАНИЗАЦИЯ 

1.         

2.         
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          Приложение № 15 

          Проект на договор 

 

Д  О  Г  О  В  О  Р 

 

№............./............................2015 г. 
 

 

 Днес ............................ в гр. Пловдив на основание чл.101 е от ЗОП се сключи 

настоящият договор между: 

 1…………………………………………………………………………………………….., 

наричана по–долу в този договор за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 и 

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

управление……………………………., представлявано от……………………., от друга страна, 

наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

 Страните по договора се споразумяха за следното: 

 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни: 

„Извършване на строително – монтажни работи на учебни зали и други помещения на 

Аграрен университет-Пловдив”,по приложена оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2.1.Общата стойността  по настоящия договор възлиза на обща сума в размер на 

…………………. лв. без ДДС по приложена ценова оферта и количествено стойностни 

сметки за отделните обекти, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.2.2. По отделните подобекти, предлаганата цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   е 

следната: 

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

 Чл.3./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се разплаща с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените СМР 

размера на сумата по договора въз основа на приети и подписани Актове обр.19 за 

извършени и подлежащи на заплащане натурални видове СМР.  

Единичните цени на допълнително възникналите видове СМР по време на 

изпълнението и технологично изпълними ще се формират на база разходните норми и 

приетите с офертата от Възложителя ценообразуващи елементи, както следва:  

- Часова ставка                                                             ….. 

- Допълнителни разходи  върху труда                       ……….„ 

- Допълнителни разходи върху механизация     …….. 

- Транспортни, доставно-складови разходи               ……… 

- Печалба                                                                       ………. 

- Цените на материалите - по представени фактури. 

При доплънително възникнали работи, заплащането се извършва само след 

предварително съгласуване, за което възложителят е уведомен и е дал изрично своето 

писмено съгласие. 
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/2/ Възложителят не заплаща аванс на  Изпълнителя. Възложителят заплаща 

приключили и приети с Акт обр.19 СМР по подобекти с подписването на акт обр. 19 за 

извършени и подлежащи на разплащане разходи и представена фактура. 

Чл.4 Промяна на първоначалните ценообразуващи елементи за целия период на 

договора не се допуска.         

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 Чл.5. Срокът за изпълнение на СМР е общо ……………. календарни дни от датата на 

подписване на договор и възлагателно писмо. 

 

ІV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И  ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ  

Чл.6  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да осигури необходимите средства за финансиране на обекта. 

2. Да осигури периодичен инвеститорски контрол при извършване на  СМР и 

въвеждане на обекта в действие. 

3. Да участва със свой представител при приемане на обекта с окончателен протокол.  

4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5/пет/ дневен срок след установяване на 

появили се в гаранционния срок дефекти. 

5. Да осигури за своя сметка при необходимост изработването на чертежи и детайли 

необходими за конкретизиране на СМР. 

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по 

всяко време, по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат, на които възникнат: 

1.Смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта. 

2.Загуба или нанесена вреда, на каквото и да било имущество в следствие изпълнение 

предмета на договора през времетраене на  строителството. 

Чл. 9  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. Да изпълни договорените СМР в договорения срок, като организира  и координира 

цялостния процес на строителството в съответствие с: 

 -  Офертата с приложенията към нея. 

-  Действащата нормативна уредба в Република България. 

-  Общите условия за извършване на СМР. 

 - Заповедите и методическите указания на инвеститорския контрол и строителен 

надзор. 

 2. Да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, 

отговарящи на изискванията на БДС, както и на техническите за изпълнение на СМР.  

3. Да обезпечи необходимите му за работата машини и съоръжения.  

 4. Да предостави на инвеститорския контрол възможност за извършване на контрол по 

изпълнение на работите на обекта. 

 5. Да участва в съставянето на всички актове и протоколи, съгласно Наредба 

№3/31.07.2003г на МРРБ. 

 6. Да осигури за своя сметка от съответните инстанции, всички необходими 

разрешителни или други документи, свързани с осъществяването или спирането на 

строително-монтажната дейност, както и заповедната книга на обекта.  

 7. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 

грешки, недостатъци и други констатирани от инвеститорския контрол и други държавни 

органи. 
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 8. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността  да се състави  Констативен 

акт за завършване на обекта. 

 9. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при 

приемането му от съответните органи. 

 10. Да изготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екзекутивна документация за обекта.  

11. Да охранява  обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се  позове на знание  и/или непознаване на 

обекта, предмет на договора, поради която  причина да иска допълнения или изменения на 

същия. 

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и 

други лица, при изпълнение на всички видове дейности на обекта съгласно действащите 

норми. 

Чл.12.(1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи всичко необходимо по време на 

строителството да не допусне повреди или нарушение на инженерната инфраструктура в и 

извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.  

(2). В случай, че по своя вина причини щети по предходната алинея, то 

възстановяването им е за негова сметка. 

 

 V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 Чл. 13(1). Гаранционен срок за отделните видове работи е……………… . 

(2).При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 /пет/ дневен срок от установяването им.  

(3).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти в 

гаранционния срок, в 15 /петнадесет/ дневен срок от получаването на писменото известие от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като започне работа не по-късно от 3/три/ дни след получаване  на 

известието. 

(4). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани дефектите по предходната алинея, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на 

чл.23. 

 

VІ. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ /СМР/ 

Чл.14/1/ Изпълнените видове СМР ще се доказват  в хода на изпълнение на договора с 

актове за установяване на завършените натурални видове СМР, приети от представител 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/2/ Актовете по предходната алинея ще се съставят на базата на извършените видове 

работа, доказани с  

- подробни количествени сметки на извършените РЕМОНТНИ РАБОТИ; 

- актове образец по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителство 

- анализни цени за образуване на единичните цени; 

- надлежно оформени счетоводни документи. 

Чл.15. Окончателното приемане на обекта се извършва с подписването на АКТ 

ОБР.19 ЗА ПОСЛЕДНИЯТ ВЪЗЛОЖЕН ОБЕКТ.  

 Чл.16 За отделните видове работи подлежащи на закриване /скрити строителни 

работи/ се съставят актове за междинно приемане и/или изпитания, съгласно нормативните 

документи. 

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 17  Настоящият договор може да бъде прекратен: 
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1. По взаимно съгласие. 

2. При неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 10 

/десет/ дневно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени от Държавен 

контролен орган груби нарушения на нормите, залегнали като задължения в чл.9. 

VІІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

         Чл.18  В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл.17 т.1, страните не си 

дължат неустойки. 

 Чл.19 (1)При прекратяване на договора по реда на чл.17. т.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи  

неустойка в размер на  1.0 %  на ден, от  стойността на договорените, но неизпълнени СМР. 

При прекратяване на договора по  реда на чл.17 т.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 10 % от стойността на договорените, но неизпълнени СМР. 

 (2) В случаите по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ освен неустойката дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и законната лихва, причинени щети и пропуснати ползи.  

Чл.20 Всички щети понесени от Възложителя по вина на Изпълнителя и /или  като 

резултат от нискокачествено строителство и неспазване на условията на настоящия Договор, 

ще бъдат възстановени  за сметка на Изпълнителя.  

         Чл.21 При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 

Изпълнителят дължи на Възложителя направените разходи за отстраняването им, както и  

претърпените щети и пропуснати ползи от забавеното  отстраняване. 

 Чл.22 Всички щети  понесени от Възложителя, в резултат на грешки, недостатъции 

пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на нормите, залегнали като задължения 

по чл.9 и неспазване на сроковете, са за сметка на Изпълнителя. 

Чл.23 Изпълнителят не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените видове 

работи, появили се в следствие неправилна експлоатация. 

Чл.24 В случай на констатирани и вписани в заповедната книга неспазване на 

правилата за изпълнение на  СМР и Здравословни и безопасни  условия на труд по чл.9. от 

Инвеститорския контрол Възложителят може да удържи от окончателното плащане до 0.5 % 

от договорената стойност по чл.2 

 

ІХ.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл.25. При неизпълнение на договорните задължения вследствие на действието на 

непреодолима сила, страните не носят отговорност. 

Чл.26. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 

доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред, съгласно 

действащото законодателство на Република България. 

 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
Приложение:Техническо предложение и Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………..                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………. 

       /Ректор- проф. дсн Димитър Греков/                        /……………/ 

              

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:......................                                       

  /Росица Христева/    
        


