УТВЪРДИЛ: 17.05.2017 г.

........................../проф. Милчо Василев – Ректор/

Образец № 1

ОПИС
НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА

в публично състезание с предмет: „Реконструкция и укрепване на сграда за образование
„Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство –
гр.Пловдив”
№

Съдържание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Опис на представените документи, съдържащи се в
офертата, подписан от участника – Образец № 1
ЕЕДОП – Образец № 2
Документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност (когато е приложимо)
Документ, от който да е видно правното основание
за създаване на обединението (когато е приложимо)
Декларация по чл. 54 ал. 1 т. 1-5 и 7 и чл. 55 от ЗОП Образец № 3
Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП - Образец № 4
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим - Образец № 5
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с
чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Образец № 6
Декларация списък на квалифицирания персонал Образец № 7
Декларация за разположение на член от екипа Образец № 8
Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. „д” от ППЗОП Образец № 9
Декларация-списък на необходимото оборудване Приложение № 10
Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от
ЗОП - Образец № 11
Декларация за посещение на строителния обект Образец № 12

Вид на
документа
(оригинал или
заверено копие)

Брой
страници
на всеки
документ

15.
16.

Декларация за участието или неучастието на
подизпълнители по чл. 66 от ЗОП - Образец № 13
Декларация за съгласие за участие като
подизпълнител - Образец № 14

Документи
за
годност
за
упражняване
на
професионална дейност
18. Застраховка „Професионална отговорност при
строителство”
19. Сертификат за внедрена система за управление на
качеството
20. Сертификат за внедрена система за управление на
околната среда
21. Техническо предложение - Образец № 15, съдържащо:
- документ за упълномощаване, когато лицето, което
подава офертата, не е законният представител на
участника – оригинал или нотариално заверено копие;
- предложение за изпълнение на поръчката (работна
програма) в съответствие с техническото задание и
изискванията на възложителя, съобразено с критериите
за възлагане и оценка;
- анализ на рисковете;
- декларация за съгласие с клаузите на приложения
проект на договор - Образец № 16;
22.
ПЛИК – „Предлагани ценови параметри”
22.1. Ценово предложение - Образец № 17
22.2. Попълнена КСС - Образец № 18
22.3. Анализи на единичните цени
17.

Дата .................

Подпис и печат: ................................
(Име и длъжност)

Образец № 2
Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
орган или възложителя
При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на
Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура,
информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на
съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС
S
брой[],
дата
[],
стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален
вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи
информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде
недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на
Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за
възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр.
препратка към публикация на национално равнище): [……]
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че
ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В
противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.
Идентифициране на възложителя3

Отговор:

Име:

[Академия
за
музикално,
изобразително изкуство]

За коя обществена поръчки се отнася?

Отговор:

Название или
поръчката4:

кратко

описание

танцово

и

на „Реконструкция и укрепване на сграда за
образование „Жълтото училище” на Академия
за музикално, танцово и изобразително
изкуство – гр.Пловдив”

Референтен номер на досието, определен [ ]
от възлагащия орган или възложителя (ако
1

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на
възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други
заинтересовани страни
2
За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за
участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна
процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.
3
Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна
процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на
обществени поръчки.
4
Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

е приложимо)5:
Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от
икономическия оператор
Част II: Информация за икономическия оператор
А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Идентификация:

Отговор:

Име:

[ ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е [ ]
приложимо:
[ ]
Ако не е приложимо, моля посочете друг
национален идентификационен номер, ако
е необходимо и приложимо
Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт6:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Интернет адрес
приложимо):

(уеб

Обща информация:

адрес)

(ако

е [……]

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко [] Да [] Не
или средно предприятие ли е7?
Само в случай че поръчката е [] Да [] Не
запазена8:
икономическият оператор
защитено предприятие ли е или социално
предприятие9,
или
ще
осигури
изпълнението на поръчката в контекста на
програми за създаване на защитени
работни
места? […]
5

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
7
Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или
годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или
годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети помалко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс
не надхвърля 43 милиона евро.
8
Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка
9
Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно
положение.
6

Ако „да“, какъв е съответният процент
работници
с
увреждания
или
в
неравностойно
положение? [….]
Ако
се
изисква,
моля,
посочете
въпросните служители към коя категория
или категории работници с увреждания
или
в
неравностойно
положение
принадлежат.
Ако е приложимо, посочете дали [] Да [] Не [] Не се прилага
икономическият оператор е регистриран в
официалния списък на одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална квалификационна система
(система за предварително класиране)?
Ако „да“:
Моля, отговорете на въпросите в
останалите части от този раздел, раздел
Б и, когато е целесъобразно, раздел В от
тази част, попълнете част V, когато е
приложимо, и при всички случаи
a) [……]
попълнете и подпишете част VI.
а) Моля посочете наименованието на
списъка или сертификата и съответния
регистрационен или сертификационен
номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията
или за сертифицирането е наличен в
електронен формат, моля, посочете:

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

г) [] Да [] Не
в) Моля, посочете препратки към
документите, от които става ясно на какво
се основава регистрацията или
сертифицирането и, ако е приложимо,
класификацията в официалния списък10:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни
критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете
липсващата информация в част ІV,
раздели А, Б, В или Г според случая
САМО ако това се изисква съгласно
съответното обявление или
документацията за обществената
поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социалноосигурителни вноски и данъци
или информация, която ще позволи на
10

д) [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

възлагащия орган или възложителя да
получи удостоверението чрез пряк
безплатен достъп до национална база
данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:
Форма на участие:

Отговор:

Икономическият оператор участва ли в [] Да [] Не
процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
оператори11?
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.
Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на
икономическия оператор в групата
(ръководител на групата, отговорник за
конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:

а): [……]

б): [……]

в): [……]

Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да
направи оферта:

[ ]

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да
представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка:
Представителство, ако има такива:

Отговор:

Пълното име
заедно с датата и мястото на раждане, ако
е необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:

[……]

Пощенски адрес:

[……]

11

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Ако е необходимо, моля да предоставите [……]
подробна
информация
за
представителството
(форми,
обхват,
цел...):
В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ
Използване на чужд капацитет:

Отговор:

Икономическият оператор ще използва ли []Да []Не
капацитета на други субекти, за да
изпълни критериите за подбор, посочени в
част IV, и критериите и правилата (ако
има такива), посочени в част V по-долу?
Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и
подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б
от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не
са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които
отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези,
които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото
тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.
Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва
(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган
или възложителя)
Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли []Да []Не Ако да и доколкото е известно,
да възложи на трети страни изпълнението моля, приложете списък на предлаганите
на част от поръчката?
подизпълнители:
[……]
Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение
към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията,
изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория)
съответни подизпълнители.
Част III: Основания за изключване
А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ
Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

12

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

1.

Участие в престъпна организация13:

2.

Корупция14:

3.

Измама15:

4.

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности16:

5.

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17

6.

Детски труд и други форми на трафик на хора18

Основания, свързани с наказателни Отговор:
присъди
съгласно
националните
разпоредби
за
прилагане
на
основанията, посочени в член 57,
параграф 1 от Директивата:
Издадена ли е по отношение на
икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен,
управителен или надзорен орган или което
има правомощия да го представлява, да
взема решения или да упражнява контрол
в рамките на тези органи, окончателна
присъда във връзка с едно от изброените
по-горе основания, която е произнесена
най-много преди пет години, или съгласно
която продължава да се прилага период на
изключване,
пряко
определен
в
присъдата?
Ако „да“, моля посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от
точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята)
за нея;

[] Да [] Не
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа):
[……][……][……][……]19

a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]

б) [……]
13

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.
относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
14
Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица
на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195,
25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно
борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и
корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на
икономическия оператор.
15
По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ
C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
16
Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата
срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство,
помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково
решение.
17
Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26
октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
18
Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и
за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).
19
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
20
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в
присъдата:

в) продължителността на срока на изключване
[……] и съответната(ите) точка(и) [ ]
Ако
съответните
документи
са
на
разположение в електронен формат, моля,
посочете: (уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на
документа): [……][……][……][……]21

В случай на присъда, икономическият [] Да [] Не
оператор взел ли е мерки, с които да
докаже своята надеждност въпреки
наличието на съответните основания за
изключване22 („реабилитиране по своя
инициатива“)?
Ако „да“, моля опишете предприетите [……]
мерки23:
Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
Плащане
на
данъци
социалноосигурителни вноски:

или Отговор:

Икономическият оператор изпълнил ли е [] Да [] Не
всички свои задължения, свързани с
плащането
на
данъци
или
социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от
страната на установяване?
Данъци

Социалноосигурителни
вноски

a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

a) [……]б) [……]

–

[] Да [] Не

–

[] Да [] Не

–

[……]

–

[……]

–

Решението
или –
актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?

[……]

–

[……]

–

Моля, посочете датата на
присъдата
или

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава
членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
1) чрез съдебно решение или
административен акт:

21

в1) [] Да [] Не

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.
23
Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...),
обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.
22

решението/акта.
–

В случай на присъда —
срокът на изключване, ако в2) [ …]
е определен пряко в
присъдата:
г) [] Да [] Не
2) по друг начин? Моля, уточнете:
Ако „да“, моля,
г) Икономическият оператор изпълнил опишете подробно:
ли е задълженията си, като изплати или [……]
поеме обвързващ ангажимент да изплати
дължимите
данъци
или
социалноосигурителни
вноски,
включително, когато е приложимо,
всички начислени лихви или глоби?

в2) [ …]
г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете
подробно: [……]

Ако съответните документи по (уеб адрес, орган или служба, издаващи
отношение на плащането на данъци или документа, точно позоваване на документа): 24
социалноосигурителни вноски е на [……][……][……][……]
разположение в електронен формат,
моля, посочете:
В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ
25

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в
националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в
националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално
нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.
Информация
относно
евентуална Отговор:
несъстоятелност,
конфликт
на
интереси или професионално нарушение
Икономическият оператор нарушил ли е, [] Да [] Не
доколкото му е известно, задълженията
си в областта на екологичното, Ако „да“, икономическият оператор взел ли е
мерки, с които да докаже своята надеждност
социалното или трудовото право26?
въпреки наличието на основанието за
изключване („реабилитиране по своя
инициатива“)?
[] Да [] Не
Ако да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]
Икономическият оператор в една от
следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или
24

[] Да [] Не

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
26
Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в
националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18,
параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС
25

б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация,
възникваща от сходна процедура съгласно
националните законови и подзаконови
актове27, или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

–

[……]

–

Моля представете подробности:

–

[……]

–

Моля,
посочете
причините,
поради които икономическият
оператор ще бъде в състояние да
изпълни поръчката, като се вземат
предвид
приложимите
национални норми и мерки за
продължаване на стопанската
дейност при тези обстоятелства28?

Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:
Икономическият оператор извършил ли е
тежко професионално нарушение29?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не,
[……]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Икономическият оператор сключил ли е
споразумения с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

27

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената
поръчка.
28
Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите,
изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е
възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
29
Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или
в документацията за обществената поръчка.

Икономическият оператор има ли
информация за конфликт на интереси30,
свързан с участието му в процедурата за
възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]

[] Да [] Не
Икономическият оператор или
свързано с него предприятие, предоставял
ли е консултантски услуги на възлагащия
орган или на възложителя или участвал
ли е по друг начин в подготовката на
[…]
процедурата за възлагане на обществена
поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил
предсрочно прекратен или да са му били
налагани обезщетения или други подобни
санкции във връзка с такава поръчка в
миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]
Ако „да“, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:
[……]

Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни
данни при предоставянето на
информацията, необходима за проверката
за липса на основания за изключване или
за изпълнението на критериите за подбор;

[] Да [] Не

б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на
решения от възлагащия орган или
възложителя, да получи поверителна
информация, която може да му даде
неоправдани предимства в процедурата за
възлагане на обществена поръчка, или да
предостави поради небрежност
подвеждаща информация, която може да
окаже съществено влияние върху
30

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка.

решенията по отношение на
изключването, подбора или възлагането?
Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Специфични национални основания за Отговор:
изключване
Прилагат ли се специфичните
национални основания за изключване,
които са посочени в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в
съответното обявление или в
документацията за поръчката са
достъпни по електронен път, моля,
посочете:

[…] [] Да [] Не

В случай че се прилага някое
специфично национално основание за
изключване, икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива?
Ако „да“, моля опишете предприетите
мерки:

[] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]31

[…]

Част IV: Критерии за подбор
Относно критериите за подбор (раздел или раздели А—Г от настоящата част)
икономическият оператор заявява, че
: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият
орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за
поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до
попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:
Спазване на всички изисквани критерии Отговор:
за подбор
Той отговаря на изискваните критерии за [] Да [] Не
подбор:
А: ГОДНОСТ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
31

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Годност

Отговор:

1) Той е вписан в съответния
професионален или търговски регистър
в държавата членка, в която е установен32:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

[…]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение
или членство в определена организация,
за да може икономическият оператор да
изпълни съответната услуга в държавата
на установяване?
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

[] Да [] Не
Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият оператор го притежава: […] []
Да [] Не
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Икономическо и финансово състояние

Отговор:

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за
броя финансови години, изисквани в
съответното обявление или в
документацията за поръчката, е както
следва:
и/или
1б) Неговият среден годишен оборот за
броя години, изисквани в съответното
обявление или в документацията за
поръчката, е както следва33():
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година:
[……] оборот:[……][…]валута

2а) Неговият („конкретен“) годишен
оборот в стопанската област, обхваната
от поръчката и посочена в съответното
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:

година: [……] оборот:[……][…]валута

32

(брой години, среден оборот):
[……],[……][…]валута
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на
икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото
приложение
33
Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

и/или
2б) Неговият среден годишен оборот в
областта и за броя години, изисквани в
съответното обявление или
документацията за поръчката, е както
следва34:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

(брой години, среден оборот):
[……],[……][…]валута

3) В случай че липсва информация
относно оборота (общия или конкретния)
за целия изискуем период, моля, посочете
датата, на която икономическият оператор
е учреден или е започнал дейността си:

[……]

4) Що се отнася до финансовите
съотношения35, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че реалната им стойност
е, както следва:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

(посочване на изискваното съотношение —
съотношение между х и у36 — и стойността):
[…], [……]37

5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
„професионална отговорност“ възлиза
на:
Ако съответната информация е на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

[……],[……][…]валута

6) Що се отнася до другите
икономически или финансови
изисквания, ако има такива, които може
да са посочени в съответното обявление
или в документацията за обществената
поръчка, икономическият оператор
заявява, че:
Ако съответната документация, която
може да е била посочена в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка, е достъпна по
електронен път, моля, посочете:

[…]

34
35
36
37

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на
документацията): [……][……][……][……]

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
Например съотношението между активите и пасивите.
Например съотношението между активите и пасивите.
Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в
документацията за поръчката, посочена в обявлението.
Технически
способности

и

професионални Отговор:

1а) Само за обществените поръчки за
строителство:
През референтния период38
икономическият оператор е извършил
следните строителни дейности от
конкретния вид:
Ако съответните документи относно
доброто изпълнение и резултат от найважните строителни работи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:
1б) Само за обществени поръчки за
доставки и обществени поръчки за
услуги:
През референтния период39
икономическият оператор е извършил
следните основни доставки или е
предоставил следните основни услуги
от посочения вид: При изготвяне на
списъка, моля, посочете сумите, датите и
получателите, независимо дали са
публични или частни субекти40:

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [……]
Строителни работи: [……]
(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Брой години (този период е определен в
обявлението
или
документацията
за
обществената поръчка): [……]
Описание

Суми

Дати Получат
ели

2) Той може да използва следните [……]
технически лица или органи41, особено
тези, отговарящи за контрола на
качеството:
[……]
При
обществените
поръчки
за
строителство икономическият оператор
ще може да използва технически лица или
органи при извършване на строителството:
3) Той използва следните технически [……]
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване
и изследване са както следва:
38

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече
от пет години.
39
Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече
от три години.
40
С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и
частните клиенти за съответните доставки или услуги.
41
За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор,
но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

4) При изпълнение на поръчката той ще [……]
бъде в състояние да прилага следните
системи
за
управление
и
за
проследяване на веригата на доставка:
5) За комплексни стоки или услуги или,
по изключение, за стоки или услуги,
които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки42 на неговия
производствен или технически
капацитет и, когато е необходимо, на
средствата за проучване и изследване, с
които разполага, както и на мерките за
контрол на качеството?
6) Следната образователна и
професионална квалификация се
притежава от:
а) доставчика на услуга или самия
изпълнител, и/или (в зависимост от
изискванията, посочени в обявлението,
или в документацията за обществената
поръчка)

[] Да [] Не

a) [……]

б) [……]

б) неговия ръководен състав:
7) При изпълнение на поръчката
икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление
на околната среда:

[……]

8) Средната годишна численост на
състава на икономическия оператор и
броят на ръководния персонал през
последните три години са, както следва:

Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

9) Следните инструменти, съоръжения
или техническо оборудване ще бъдат на
негово разположение за изпълнение на
договора:

[……]

10) Икономическият оператор

[……]

42

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от
компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

възнамерява евентуално да възложи на
подизпълнител43 изпълнението на
следната част (процентно изражение) от
поръчката:
11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки
на продуктите, които не трябва да са
придружени от сертификати за
автентичност.
Ако е приложимо, икономическият
оператор декларира, че ще осигури
изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:
12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в
документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

[…] [] Да [] Не

[] Да[] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

[] Да [] Не

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за
осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани
от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за
обществената поръчка, посочена в обявлението.
Стандарти
за
осигуряване
на Отговор:
качеството и стандарти за екологично
управление
Икономическият оператор ще може ли
представи сертификати, изготвени
независими органи и доказващи,
икономическият оператор отговаря
43

да [] Да [] Не
от
че
на

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва
капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж.
част II, раздел В по-горе.

стандартите
за
осигуряване
на
качеството,
включително
тези
за
достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
схемата за гарантиране на качеството
могат
да
бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:
Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти или системи
за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за
екологично управление могат да бъдат
представени:
Ако съответните документи са на
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият
орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите,
които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази
информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете
сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва
да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за
обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за
състезателен диалог и партньорства за иновации:
Икономическият оператор декларира, че:
Намаляване на броя

Отговор:

Той
изпълнява
целите
и [……]
недискриминационните критерии или
правила,
които
трябва
да
бъдат
приложени, за да се ограничи броят на […] [] Да [] Не45
кандидатите
по
следния
начин:
В случай, че се изискват
някои
сертификати или други форми на (уеб адрес, орган или служба, издаващи

45

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

документални
доказателства,
моля, документа, точно позоваване на
посочете за всеки от тях, дали документацията): [……][……][……][……]46
икономическият оператор разполага с
изискваните
документи:
Ако някои от тези сертификати или
форми на документални доказателства
са на разположение в електронен
формат44, моля, посочете за всички от
тях:
Част VI: Заключителни положения
Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна,
и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да
представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в
случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез
пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е
достъпна безплатно47; или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече
притежава съответната документация.
Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя
съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията,
която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен
европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане
на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на
Европейския съюз, референтен номер)].
Дата: .................
Място:

44
46

Подпис и печат: ................................
(Име и длъжност)

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или
служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на
възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за
достъп.
48
В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от
Директива 2014/24/ЕС
47

Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 54 ал. 1 т. 1-5 и 7 и чл. 55 от Закона за обществените поръчки
1. Подписаният: …………………………………………………………………..........
(трите имена)

в качеството си на ................................................................................................................................
(длъжност)

на участника ……………………………..………………………………………………………….;
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на
сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – гр.Пловдив”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
I.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а/ 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;
б/ престъпление, аналогично на тези по т. 1, освен ако е реабилитиран, в друга държава
членка или трета страна.
2. Нямам 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, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
II. 1. Не съм обявен е в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в
процедура по ликвидация, или сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла
на чл. 740 от Търговския закон, или преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или
участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. Не съм лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. Не съм сключил споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. Не е доказано, че съм виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или
на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване,
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.
III. Запознат/а съм, че Възложителят ще отстрани представлявания от мен участник от
обществената поръчка, ако се установи, че:
- е представен документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- не е предоставена изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор
IV. Запознат/а съм, че Възложителят може да отстрани представлявания от мен участник
от обществената поръчка, ако се установи, че:

- се е опитал да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
- се е опитал да получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществена поръчка.
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в
седемдневен срок от настъпването им.
При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла
на чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 101, ал. 11 от ЗОП
Подписаният: …………………………………………………………………...............
в качеството си на ................................................................................................................................
(длъжност)

на участника ……………………………..…………………………………………………...........,
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на
сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм свързано лице, а представляваният от мен участник не е свързано предприятие с
друг участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка предмет: „Реконструкция и
укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално,
танцово и изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
2. Аз, лично и/или представляваният от мен участник не сме участвали при изработването
на техническите спецификации в документацията за участие в процедурата.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни
данни в настоящата декларация.

Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 5
Д Е К Л А РАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици
във връзка с участие в публично състезание по чл. 20, ал. 2, т. 1 ЗОП за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото
училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
Долуподписаният/-ната/ ............................................................................................,
с ЕГН ..............................., в качеството ми на ...............................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр.
изпълнителен директор, управител или др.)

на ………………………………………………………..........……………………....,
(посочва се наименованието на участника)

с ЕИК …………………………, със седалище и адрес на управление:
...................................................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е регистрирано / не е регистрирано
(ненужното се зачертава)

в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ……………………………….
2. Представляваното от мен дружество е свързано / не е свързано с лица,
(ненужното се зачертава)

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. …… от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр.
§7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на поръчката, извършено през
последните 5 (пет) години, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1
от ЗОП
Подписаният:
…………………………………………………………………...........................
(трите имена)
в качеството си на ................................................................................................................................
(длъжност)
на участника ……………………………..…………………………………………………………, в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на
сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
ДЕКЛАРИРАМ:
През предходните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за
представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил строителство, еднакво
или сходно с предмета на поръчката:
Година
№ по
ред
20… г.
1.

Обекти
(кратко описание)

Възложител

период на
изпълнение

Стойност

Всичко за 20… г.
20…. г.

Всичко за 20…. г.
20…. г.

Всичко за 20…. г.

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

Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
списък на квалифицирания персонал,
който ще отговаря за изпълнението на поръчката
Подписаният: ………………………………………………………………….............
в качеството си на .............................................................................................................................
(длъжност)

на участника ……………………………..…………………………………………………………, в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на
сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
ДЕКЛАРИРАМ:
че на основание чл. 63, ал. 1, т. 2 от ЗОП и изискванията на документацията за участие ще
използвам следния екип за изпълнение на поръчката:

Експерт

Име, презиме и фамилия

Образование (степен,
специалност, № на
диплома/година,
учебно заведение)

Професионален опит
(месторабота, период,
длъжност,№, дата на
трудови, служебни
книжки или граждански
договори)

Технически
ръководител
Координатор ЗБУТ
Отговорник по
качеството

Заявените обстоятелства се доказват с копия на документи и/или указване на публичен
регикстър в който могат да бъдат установени.
През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде
възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Приложения:
1.
2.

Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за разположение на член от екипа
Подписаният ………………………………………………
(трите имена)

...............................................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на ……………………………………………………………………………………
(вида експерт, съгласно офертата)

на участника: …………………………………………………………………………………………
(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:
1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка, с предмет:
„Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за
музикално, танцово и изобразително изкуство – гр.Пловдив” за времетраенето й, както
изискват отговорностите ми.
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за
качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.

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

Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. „д” от ППЗОП
Подписаният: ………………………………………………………...........................
(трите имена)

в качеството си на ................................................................................................................................
(длъжност)

на участника ……………………………..…………………………………………………………, в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на
сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК

Подписаният: ………………………………………………………...........................
(трите имена)

в качеството си на ................................................................................................................................
(длъжност)

на участника ……………………………..…………………………………………………………, в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на
сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
за изпълнение на обществената поръчка разполагам със следното техническо оборудване,
машини и съоръжения:
№

Наименование

Технически параметри

Собственост
(собствена/наета)

Приложения:
1. Документи за доказване на собствеността или правото на ползване (инвентарна книга и/или
фактури и/или договор за наем или лизинг);
2. Документи за доказване на съответните параметри на техниката (паспорт на техниката
и/или талон за регистрация на превозното средство/техниката и/или друг еквивалентен документ).
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Подписаният:
…………………………………………………………………...........................
(трите имена)

в качеството си на ................................................................................................................................
(длъжност)

на участника …………………..………………………………….…………………......................, в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция и укрепване на
сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Следната част/информация от офертата има конфиденциален характер, по отношение
на технически или търговски тайни:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________и изисквам
от Възложителя да не я разкрива, с изключение на случаите по чл. 102, ал. 2 от ЗОП.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура.

Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ
за посещение на строителния обект и
запознаване с условията на обществена поръчка
Подписаният: ………………………………………………………...........................
(трите имена)

в качеството си на ................................................................................................................................
(длъжност)

на участника ……………………………..…………………………………………………...........,
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на
сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. На ................ г. посетих строителния обект, предмет на цитираната по-горе обществена
поръчка.
2. Направил съм нужните замервания от място и съм запознат с обема на СМР предмет
на настоящата поръчка;
3. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 66 от Закона за обществените поръчки
Подписаният: …………………………………………………………………......
(трите имена)

в качеството си на ................................................................................................................................
(длъжност)

на участника ……………………………..…………………………………………………………, в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Реконструкция и укрепване на сграда
за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство – гр.Пловдив”.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. При изпълнението на горепосочената обществена поръчка няма да използваме/ще
използваме подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:...................................................................................,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3.

Видът

на

работите,

които

ще

извършва

подизпълнителя

са

следните:

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………............................................................................................................
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от
общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 14
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният:
…………………………………………………………………...........................
(трите имена)

в качеството си на ................................................................................................................................
(длъжност)

на участника ……………………………..…………………………………………………………, в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и укрепване на
сграда за образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен дружество: …………………………………
(посочете юридическото лице, което представлявате)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...........................................................
(посочете участника, на който сте подизпълнител)

при изпълнение на горепосочената поръчка.
2.

Дейностите,

които

ще

изпълняваме

като

подизпълнител

са:

...................................................... ........................................................................................................
(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като
подизпълнител)

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената
процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата,…………………..г.

Декларатор: ……………………
(подпис)

Образец № 15
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
от ...............................................................................................................
(наименование на участника)

и подписано от ...................................................................................................
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...................................................................................................
(длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН …………………………………….
(друга индивидуализация на участника, когато е приложимо)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществената поръчка за избор на изпълнител чрез
процедура на публично състезание по реда на глава двадесет и пета от ЗОП, с предмет:
„Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на Академия
за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр.Пловдив”.
2. Запознати сме с условията в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и
ППЗОП и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя и
при условията, обявени в обявлението за обществена поръчка, указанията за участие и
техническата спецификация.
3. Настоящето техническо предложение е изготвено след извършен оглед на обекта.
4. Заявяваме, че ще извършим дейностите по обществената поръчка за срок от …… календарни
дни, считано от датата на предаване на площадката на изпълнителя.
5. Гаранционния срок на изпълнените СМР е съгласно минималните гаранционни срокове са
съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. (ДВ. Бр.72/03 г.) за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
6. В случай, че бъдем избрани за изпълнители сме съгласни да представим гаранция за
изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността без ДДС, и същата да бъде освободена
съгласно условията на договора. Ще сключим договора, предложен от възложителя в
указания от него срок.
7. Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „Професионална отговорност в
строителството” до завършването на дейностите по договора.
8. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще
отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за
съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на
строителните продукти.
9. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. За минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи.
10. Валидността на нашето предложение е 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата,
определена като краен срок за получаване на оферти. До подготвяне на официалния договор,

тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират
обвързващо споразумение между двете страни.
11. За изпълнение предмета на поръчката прилагаме:
11.1. документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника) – оригинал или нотариално заверено копие;
11.2. работна програма за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя съдържаща:
- етапи и последователност на операциите;
- организация на изпълнението;
- технология и контрол на видовете дейности;
- технически показатели на основните материали;
- линеен график и диаграма на работната сила.
11.3. анализ на рисковете;
11.4. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №
16;

Дата: ..............................

Подпис и печат: ................................
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

Образец № 16
Д Е К Л А РА Ц И Я
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: ........................., притежаващ/а л.к. № ............................., издадена на .....................,
от .........................., с постоянен адрес: гр.(с) .............................., община ............................,
област ..............................., ул. ............................................, бл. .........., ет. ..........., ап. ..........,
в качеството си на .....................................................................................................................,
(длъжност)

на участник ....................................................................................ЕИК.....................................
(наименование на участника)

в публично състезание по ЗОП с предмет: „Реконструкция и укрепване на сграда за
образование „Жълтото училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство – гр.Пловдив”.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Запознат/а съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го
без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще
сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в
законоустановения срок.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата: ............................

Декларатор: ................................
/подпис и печат/

Образец № 17

ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ
ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:

„Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр.Пловдив”
от ...............................................................................................................
(наименование на участника)

и подписано от ...................................................................................................
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...................................................................................................
(длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН …………………………………….
(друга индивидуализация на участника, когато е приложимо)
Дата и място на регистрация по ДДС: ………………………………………………
Разплащателна сметка:
IBAN:
Банка:

BIC:
(град/клон/офис)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в
обявената от Вас процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото училище” на
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр.Пловдив”, както следва:
1. Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е:
…………………….(словом…………………………………………)
лева
без
ДДС
или
……………………. (словом ……………………) лева с начислен ДДС.
Посочената обща стойност на строителство включва всички преки и косвени разходи по
реализация на дейностите в съответствие с техническата спецификация.
2. Показателите, формиращи единичните цени на видовете СМР, които ще бъдат
използвани и за калкулиране на допълнителни и/или непредвидени видове работи,
възникнали в процеса на изпълнението са както следва:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Средна часова ставка
Допълнителни разходи върху труд
Допълнителни разходи върху механизация
Доставно-складови разходи
Печалба:

___лв./ч.ч.
_____ %
_____ %
_____ %
_____ %

Гарантираме, че при така предложените от нас условия, в нашата цена на договора за
изпълнение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в
описания вид и обхват.
Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение и включва
всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката по обособената позиция.
Съгласни сме плащането на цената за изпълнение на договора да се извършва при
условията на договора за възлагане на обществена поръчка.
При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни
да подпишем и представим парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава
изпълнението на задълженията по договора в размер на 5% (три на сто) от стойността му, без
ДДС.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие
с гореописаната оферта.
Приложения:
1. Количествено-стойностна сметка – Образец № 18;
2. Анализи на единичните цени за всички позиции.

Дата: ..............................

Подпис и печат: ................................
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“.

Проект

!!!!!!

ДОГОВОР
Днес, ................... в гр. Пловдив, между:
Академия за музикално, танцово и изобразителни изкуство – гр. Пловдив, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов” № 2, БУЛСТАТ
115013877, представлявана от проф. Милчо Василев - Ректор и Христина Колева –
ръководител „Финансов отдел”, наричано по-нататък за краткост „възложител”, от една
страна
и
..........................................................., със седалище и адрес на управление: .........................,
гр. ......................., ЕИК ...................., представлявано от ..................................., наричано подолу за краткост „изпълнител”, от друга страна,
в изпълнение на решение на Ректора на Академия за музикално, танциво и
изобразителни изкуство – гр. Пловдив за възлагане на обществената поръчка открита с
Решение № РД – 16 - 249/17.05.2017 г., вписана в регистъра на обществените поръчки под
уникален № 787476/17.05.2017 г. и на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши строително-монтажни
дейности за изпълнение на „Реконструкция и укрепване на сграда за образование „Жълтото
училище” на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – гр.Пловдив”,
съгласно техническата спецификация, ценово и техническо предложение на изпълнителя,
неразделна част от настоящия договор.
ІI. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи е
……………..(…………………) календарни дни, съгласно oфертата на изпълнителя и
предложения от него линеен график. Срокът за изпълнение на договорените строителномонтожни работи започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за
осигуряване на достъп до обекта. Крайният срок за изпълнение на договора се удостоверява с
подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на извършените СМР по договора и
предаването на обекта от изпълнителя на възложителя за експлоатация.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата стойност на договора в размер на …………………..(словом) без ДДС се
състои от предложените стойности съгласно ценово предложение и остойностена КС с
включени 15 % (петнадесет на сто) за допълнително възникнали и/или непредвидени видове
работи.
(2) В случай, че изпълнителят надхвърли договорената цена в хода на изпълнение на СМР,
разходите за надвишението са за негова сметка.
(3) Елементите на ценообразуване, участващи във формирането на единичните цени за
възникнали непредвидени видове работи, съгласно ценовото предложение на изпълнителя са
както следва:

Часова ставка
- .................. лв./ч
Доставно-складови разходи
- .................. %
Допълнителни разходи:
- върху труд;
- .................. %
- върху механизация;
- .................. %
Печалба
- .................. %
(4) В срок до 20 (двадесет) календарни дни след подписване на договора възложителят
превежда 20 % (двадесет процента) аванс на изпълнителя от стойността на договора, без
допълнително възникналите и/или непредвидените разходи, след представяне на фактура от
изпълнителя. Авансовата сума се приспада от окончателното плащане по договора.
(5) Междинни плащания в размер от 20 до 30 % от общата стойност на договора в срок до
20 (двадесет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на
извършените СМР/СРР/КРР по договора, подписани от страните по договора акт образец 19 и
сметка 22, и представяне на фактура от изпълнителя. Размерът на всички междинни плащания е
до 60% от общата стойност на договора.
(6) Окончателното плащане се извършва в срок до 20 (двадесет) календарни дни след
издаване на разрешение за ползване на обекта след представени и подписани от страните по
договора акт образец 19 и сметка 22, и представяне на фактура от изпълнителя.
(7) В случай на необходимост и констатирани допълнителни и/или непредвидени работи,
възложителят ще заплати и до 15 % (петнадесет на сто) допълнително възникнали и/или
непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на
поръчката, след доказаната им необходимост, представянето на съответните доказателствени
документи за извършването им, по единични цени формирани на база показателите за
ценообразуване по чл. 3 ал. 3 от настоящия договор, които подлежат на утвърждаване от
възложителя.
(8) Плащанията се извършват по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва:
- IBAN –
- BIC: ... , при банка „...” АД.
Фактурите се издават на името на Академия за музикално, танцово изобразително изуство –
гр. Пловдив.
(9) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички последващи
промени по предходната алинея в срок от 7 дни, считано от момента на промяната. В случай, че
изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, се счита, че плащанията са надлежно
извършени.
(10) Когато изпълнителят е сключил договор/и за подизпълнение, възложителят извършва
окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е
заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.13,
ал. 2 и 4 от настоящия договор. Това правило не се прилага, ако при приемане на работата
изпълнителят докаже, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея
не е извършена от подизпълнителя.
(11) Извършването на заменителни работи във видовете и количествата на строителните и
монтажни работи от количествено-стойностната сметка, предложени от изпълнителя се
съгласува с възложителя преди да започне изпълнението им. Единичните цени се вземат от
предложението на изпълнителя, а количествата им се доказват с количествена сметка с подписан
протокол от изпълнителя, придружен със заменителна таблица. Протоколът се представя на
възложителя за одобрение.
(12) За новите строително-монтажни работи, за които няма посочени единични цени в
количествено стойностните сметки, изпълнителят представя нови единични цени по видове
строително-монтажни работи, с анализ за всяка от тях, формирани на база показателите за
ценообразуване по чл. 3 ал. 3 от настоящия договор които подлежат на утвърждаване от
възложителя.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. Изпълнителят се задължава:
(1) Да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като
организира и координира сам и за своя сметка цялостния процес на изпълнение в съответствие с:
- офертата и приложенията към нея;
- действащата нормативна уредба в Република България;
- техническата спецификация, условията и изискванията на документите за участие в
процедурата за възлагане на обществена поръчка;
(2) Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените му строителни и ремонтни
работи да влага качествени материали, отговарящи на изискванията на БДС или еквивалент и
европейските стандарти. Качеството на влаганите материали ще се доказва с протоколи и/или
сертификати, които се представят от изпълнителя. Влаганите материали трябва да бъдат
придружени с декларация за съответствие на строителния продукт от производителя или от
неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти), издадена на база
протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, с указания за прилагане на
български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.
(3) При влагане на местни материали в обекта предварително да се представи на
възложителя за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник,
издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те
трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за
приложимост от съответния държавен контролиращ орган.
(4) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали или оборудване не са с
нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта като цяло.
(5) Изпълнителят се задължава да коригира, респ. замени изцяло за своя сметка
некачествено извършените работи и некачествените материали, като гаранционните срокове са
не по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(6) Да извърши строително-монтажни работи на обекта, като спазва изискванията на
строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните
дейности.
(7) Да предаде изработеното на възложителя, като до приемането му от последния полага
грижата на добър стопанин за запазването му.
(8) Извършените СМР ще се приемат от представители на възложителя и ще се
придружават от необходимите актове съгласно действащите правила и нормативи, протоколи и
финансово-счетоводни документи. Възложителят, чрез свои представители, ще осъществява
инвеститорския контрол по време на изпълнение на строителството на видовете СМР и ще прави
рекламация за некачествено свършените работи.
(9) Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на:
1. Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо
законодателство в областта на строителството.
2. Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти;
3. Закон за националната стандартизация, Закон за техническите изисквания към
продуктите, Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г.;
4. Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22
март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на строителни и монтажни работи.
5. Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г./.
(10) Строителят трябва да се снабди сам и за своя сметка с всички видове разрешителни за
навлизане на автотранспорт и механизация в зоната на обекта.

(11) Изпълнителят се задължава сам и за своя сметка да обезопаси и сигнализира
строителната площадка, като осигури максимална безопасност за живота и здравето на
преминаващите в района й. Строителната площадка да се обезопаси с временни ограждения и да
не се допуска замърсяване в района със строителни материали и отпадъци.
(12) Изпълнителят се задължава да осигури сам и за своя сметка необходимите санитарнохигиенни условия по време на строителството, както и временни складове или площадки за
доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за съхранението им и площадки за
складиране на строителни отпадъци.
(13) По време на строителството да спазва: действащите в страната нормативни документи
и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Да
осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на ремонтните работи и да
спазва изискванията за безопасност и здраве.
(14) Изпълнителят е длъжен при извършване на СМР да опазва подземната и надземната
техническа инфраструктура и съоръжения, трайни настилки и зелени площи. При нанасяне на
щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия
договор.
(15) Изпълнителят преди подписване на приемо- предавателен протокол за приемане на
извършените СМР да предаде на възложителя за всяка единица от оборудването, влизащо в
състава на строежа /в обем не по-малък от обема на документацията на завода- производител/
следните документи: технически паспорт; техническо описание; инструкции по експлоатация.
(16) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със
строителството са за сметка на изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при
изпълнение на строителството се заплащат от изпълнителя.
(17) Да осигури на възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на
дейностите, предмет на договора.
(18) Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани
допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани, в срок посочен от възложителя в писмено
уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на възложителя по предмета на договора.
(19) Да възстанови нарушените при изпълнение на дейностите, предмет на настоящия
договор, улични и тротоарни настилки и алеи, съгласно одобрени от възложителя детайли.
(20) След приключване на строително- монтажни работи (СМР), строителната площадка
трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено.
(21) Изпълнителят се задължава да води пълно досие на обекта съгласно действащите
правила и нормативи и при нужда да го предоставя на възложителя и контролните органи, както
и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал,
да осигури достъп до обекта и цялата документация;
(22) Когато изпълнителят е обявил в офертата си, че ще използва подизпълнител, в срок до
3 дни от сключване на настоящия договор:
1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с обявения подизпълнител;
2. Представя на възложителя оригинален екземпляр от договора за подизпълнение;
(23) Изпълнителят се задължава да предоставя на възложителя информация за плащанията
по договорите за подизпълнение.
Чл. 5. Изпълнителят има право:
(1) да иска от възложителя необходимо съдействие за изпълнение на предмета на
договора.
(2) да иска от възложителя приемане на изпълнения предмет на договора;
(3) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
(4) да замени технически лица само с писмено съгласие на възложителя, като в случай на
замяна предложи лица с равностойни опит и умения или по-добри специалисти в сравнение със
заменените.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. При установяване на явни или скрити недостатъци на извършеното СМР и/или
доставеното оборудване, възложителят има право да иска отстраняването на същите, а в случай
че възложителя констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да
откаже да приеме изпълнението.
Чл. 7. Да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия Договор.
Чл. 8. Да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на възложената
му работа, както и за осигуряването на всички съгласувания и разрешения, съгласно
нормативната уредба.
Чл.9. (1) За появилите се в гаранционния срок дефекти възложителят уведомява писмено
изпълнителя. В срок до 10 (десет) дни след уведомяването, изпълнителя съгласувано с
възложителя е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния
технологично необходим срок.
(2) Гаранционният срок на договорените СМР е в съответствие на Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти и започва да тече от датата на подписване на протокол за приемане на извършените СМР
по договора.
Чл. 10. В случай, че възложеното с настоящия договор е изпълнено от изпълнителя в
договорените срокове, вид, количество и качество, възложителят е длъжен да приеме
изпълнените работи чрез определени служители от възложителя.
Чл. 11. възложителят има право:
(1) да упражнява текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на
самостоятелността на изпълнителя, както и да извършва проверка за качеството на доставените
материали. Контролът ще се осъществява от определени от възложителя длъжностни лица, които
ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации.
(2) да иска от изпълнителя да изпълни възложеното в срок, без отклонение от уговореното
и без недостатъци.
(3) да изисква от изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва такива.
(4) възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на Изпълнителя или
неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което възникват:
- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета на
договора.
- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие
извършваните работи.
VІ. КОНТРОЛ И КАЧЕСТВО
Чл. 12. Контролът по изпълнението на строително- монтажните работи, ще се
осъществява от представители на възложителя. Предписанията са задължителни за Изпълнителя,
доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката,
очертани с този договор.
VІІ. ПРИЕМАНЕ НА СМР
Чл. 13 (1) При завършване на работата, изпълнителят отправя покана до възложителя да
направи оглед и да приеме извършената работа.
(2) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор се
извършва със съставяне на протоколи, който удостоверява: количество СМР, качество и стойност
на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, срокове за тяхното
отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор. При приемане
на изпълнението на СМР, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение се
извършва в присъствието на изпълнителят и подизпълнителя.
(3) Сроковете за отстраняване на констатираните недостатъци не се отразяват на крайния
срок, уговорен в настоящия договор.

(4) Договорът се счита окончателно приключен с подписването на приемо- предавателен
протокол за приемане извършените СМР на обекта.
(5) За извършените СМР се съставят актове и протоколи, съгласно действащите правила и
нормативи. Актовете се подписват от длъжностни лица от възложителя.
Чл. 14. Когато изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци,
възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащането на част или на цялото
възнаграждение, докато изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.
Чл. 15. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или
недостатъците на работата са съществени, възложителят разполага с едно от следните права по
избор:
1. Да определи подходящ срок, в който изпълнителят безвъзмездно да поправи работата
си;
2. Да отстрани сам за сметка на изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно
недостатъците на работата.
3. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената цена или годност
на изработеното.
VІІI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 16 (1) Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити
дефекти и некачествено изпълнени работи по време на гаранционния срок за своя сметка,
считано от датата на уведомяването му. Възложителят уведомява писмено изпълнителят за
констатирането на повредата и срокът за отстраняването й на телефоните и адресите за контакт.
След изтичане на срока по ал. 1, възложителят може и сам да отстрани повредата, като
изпълнителят му възстановява направените разходи.
(2) Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на изпълнителя и се
доказват с констативен протокол между изпълнителя и възложителя.
Чл. 17 (1) Изпълнителят представя на възложителя застраховка за професионална
отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията за строителство, преди започване
на строително- монтажните работи.
(2) Изпълнителят представя на възложителя застраховка за обекта, предмет на настоящия
договор, която е валидна за целия гаранционен период на сторителството, и е на стойност
съгласно чл. 3, ал. 1 от настоящия договор. В случай че застрохователната полица е за срок от
една година, същата се подновява ежегодно за целия гаранционен срок.
ІХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение, в размер на ……………………….,
представляваща 5 (пет) на сто от стойността по чл. 3, ал. 1.
(2) Гаранцията се представя под формата на: парична сума внесена по сметката на
възложителя; банкова гаранция изготвена по образец на издаващата я банка и вписани всички
условия на възложителя; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя. В случай на предоставена гаранция за изпълнение на договора
под формата на банкова гаранция или застраховка, тя следва да бъде безусловна и неотменима в
полза на АМТИИ Пловдив и със срок на валидност 30 дни след приемане на работата и
подписване на окончателен приемо-предавателен протокол.
(3) Изпълнителят се задължава най-късно 15 (петнадесет) календарни дни преди изтичане
срока на валидност на банковата гаранция или застраховката за изпълнение, същата да се
продължи, съобразно удължаване на времетраенето на договора при условията на настоящия
договор.
(4) Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на възложителя от внесената гаранция
за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да
допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от възложителя размер.

Чл. 19. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
изпълнителят заплаща неустойка на възложителя, в размер от 30 % (тридесет процента) от
стойността на договора.
При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, изпълнителят
заплаща неустойка на възложителя, в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на
неизпълнената част от договора.
При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, изпълнителят
заплаща неустойка на възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на
некачествено извършените работи.
Чл. 20. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, съгласно
офертата на изпълнителя и приложения по нея линеен график, изпълнителят дължи неустойка на
възложителя, в размер от 0.5 % (нула цяло и пет на сто) от стойността на договора, за всеки
просрочен ден, до датата на действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет
процента) от стойността на договора.
Прилагането на горните санкции не отменя правото на възложителя да предяви иск срещу
Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно действащото
законодателство в Република България.
Чл. 21. Възложителят има право да се удовлетвори от предоставената в размер на ...... лв.
(словом) гаранция по чл. 18 ал. 2 за изпълнение на поръчката, по отношение на вземания,
възникнали на основание на настоящия договор.
Чл. 22. Възложителят извън санкциите по чл. 19, чл. 20 и чл. 21 от настоящия договор,
има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:
(1) при прекратяване на настоящия договор по вина на изпълнителя;
(2) при прекратяване регистрацията на изпълнителя (в случай, че същият е юридическо
лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).
(3) при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата
в чл. 21, ал. 1, т. 5, предложение второ от ЗКС.
Чл. 23. (1) Гаранцията за изпълнение на поръчката, която е в размер на 5 (пет) на сто от
стойността по чл. 3, ал. 1, се освобождава в срок от 30 (тридесет) работни дни от датата на
подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на извършените СМР на обекта;
(2) прекратяване на договора, на основание чл. 25, ал. 2 и/или прекратяване на договора
по вина на възложителя.
Чл. 24. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна
на изпълнителя, възложителят може да прекрати договора без предизвестие или да го развали.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 25. Настоящият договор се прекратява:
(1) с изпълнение на задълженията на страните;
(2) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
(3) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
(4) едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на задълженията на
изпълнителя по раздел ІV от настоящия договор.
Чл. 26. Възложителят може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се
откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на
Изпълнителя стойността на действително извършените до момента на отказа работи, приети с
подписан приемо-предавателен протокол за действително изпълнени работи.
Чл. 27. Ако изпълнителят просрочи предаването на обекта с повече от 20 (двадесет) дни
или не извършва строителните и ремонтни работи по уговорения начин и с нужното качество,
възложителят може да развали договора. За претърпените вреди възложителят може да
претендира обезщетение.
Чл. 28. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

Чл. 29. (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за
това, изпълнителят дължи възстановяване на платените му авансово суми по договора при
следните условия, и както следва:
1. в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно
условията на договора;
2. в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и
приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното
авансово плащане, когато авансът е в по-висок размер;
(2) Възстановяването на авансовите суми се дължи от изпълнителят незабавно, на датата,
следваща датата на прекратяване на договора по посочена от Възложителя банкова сметка.
ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод изпълнението на
настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК страните се договарят евентуалните
съдебни спорове да се разглеждат пред съответния по правилата за родова посъдност съд в
гр.Пловдив.
2.Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.
Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау,
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на
обществената поръчка. Това правилото не се прилага по отношение на задължителната
информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по обществени поръчки
съобразно реда, предвиден в ЗОП.
3.Всички документи, съобщения (следва да бъдат само в писмена форма) и др. книжа,
както и комуникациите между двете страни ще бъдат осъществявани на следните адреси:
За възложителя:
Адрес: гр. Пловдив, п. к. 4000, ул. „Тодор Самодумов“ № 2;
Факс: 032601473
Тел: 032601473
Е-mail: k.mechev@artacademyplovdiv.com
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG32UNCR75273154632600
BIC: UNCRBGSF
Лице, отговарящо за реализацията на предмета на договора е: Константин Мечев –
Помощник ректор
За изпълнителя:
Адрес: …………………………………
Факс: …………………………………
Тел: …………………………………
Е-mail: …………………………………
Банка: …………………………………
IBAN: …………………………………
BIC: …………………………………
Лице, отговарящо за реализацията на предмета на договора е: …………………………..
При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в
седемдневен срок от настъпване на промяната.
Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата при
промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за получено,
считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен адрес.

4.Неразделна част от настоящия договор са техническо предложение на изпълнителя,
ценовото предложение на изпълнителя и застраховка по чл.171 от ЗУТ.
За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на
действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за
възложителя и един за изпълнителя.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .............................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Рекор: .........................................
/проф. Милчо Василев/
Рък. „ФО“: ..................................
/Христина Колева/

