НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”
София 1000, ул. „Лавеле“ 26, тел. (02) 988 56 15, факс (02) 988 19 41
e-mail: office@dams.nek.bg
ПОКАНА
НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. “Триадица” № 8 в качеството си на възложител,
чрез Предприятие „Язовири и каскади“, ЕИК 0006493480375 гр. София, ул. “Лавеле” № 26, Ви кани,
при проявен от Ваша страна интерес, да предложите оферта за: „Подмяна тръба нивомерна,
язовир „Студен кладенец“, Предприятие „Язовири и каскади“, съгласнo приложената техническа
спецификация.
1. Правно и фактическо основание: чл.20, ал.4, т.1. от Закона за обществените поръчки за
строително-монтажни работи (СМР) с код по CPV 45231110 (Строителни и монтажни работи по
полагане на тръби), като изпълнението на обекта се предвижда да се изпълнява под вода.
2. Подаване на оферти и условия:
Всеки участник подава своята оферта по образец, с всички съпътстващи я документи,
описани в нея, на e-mail: office@dams.nek.bg, в сканиран вид, с подпис и печат. Необходимо е да се
посочат адреса, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката и името на
участника
Към офертата трябва да бъдат приложени всички документи, посочени в приложения към
настоящата покана образец на оферта.
Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя посочени в приложената
техническа спецификация. При разглеждане на техническите предложения, при необходимост може
да се изисква разяснения за заявени от участника данни и/или допълнителни доказателства, като
тази възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение на участниците.

Забележки:
а) Всички документи, изготвени и представени с офертата, следва да са подписани от
лицето, представляващо участника, съгласно представения документ или от изрично упълномощено
от него лице. Когато към офертата се прилагат копия на документи, последните следва да са
заверени с “Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо участника или неговия
пълномощник.
б) В случай че участникът ще ползва подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката,
същият заявява това обстоятелство с декларация (по приложениея образец) В този случай,
участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/-ите задължения, като
представи декларация-съгласие, подписана от лицето/лицата, които представляват подизпълнителя.
Подизпълнителя трябва да отговаря на съответните критерии за подбор, съобразно вида и
дела на поръчката, които ще изпълнява и за него да не са налице основанията за отстраняване,
съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участникът представя за всеки от подизпълнителите информационен
лист и декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена
поръчка.
Оферти, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възложителя, в това
число на техническите спецификации, не подлежат на оценяване.
2.1. Краен срок за представяне на офертата е 17:30 часа на 16.06.2017 г., на e-mail:
office@dams.nek.bg.
За допълнителна информация: Предприятие „Язовири и каскади”, инж. Румяна Каменова,
тел: 02/988 56 15, вътр. 2251
2.2. Валидност на офертата – 90 календарни дни, считано от датата определена за краен
срок за подаване на офертите. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е
обвързан с условията на представената от него оферта.
• В случай, че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт,
задължително се прилага пълномощно, от което да е видно, че са делегирани права да представлява
участника, като има право да оформя, подписва, подава и получава всички документи за участие в
процедури по ЗОП.
• При несъответствие между единична и обща цена ще се взема предвид единичната.
• При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена ще се взима предвид
изписаната с думи.
• Цените в количествено-стойностната сметка (КСС), следва да бъдат в български лева, без
ДДС.
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3. Показател за оценка на допуснатите оферти: „най-ниска цена”.
4. Прогнозна и максимална стойност
4.1 Прогнозната и максимална стойност на Възложителя за изпълнение на поръчката е
11 000,00 лв. без ДДС.
4.2 Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за
отстраняване от участие.
5. Сключване на договор и гаранция за изпълнение на договора
Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката, с класирания на първо място участник,
определен за изпълнител.
Определеният за изпълнител обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е 3 (три) на сто
от стойността на договора.
Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или
застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията под формата на парична сума или банковата гаранция може да се предостави от името
на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на
парична сума, тя се превежда на НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“ по банкова сметка в
лева: IBAN: BG41CECB979010F2427700 и BIC: CECBBGSF или да се внесат в касата на
предприятието.
В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на банкова
гаранция, то същата следва да бъде издадена съгласно условията на договора.
Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на
поръчката.
В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на застраховка, то същата
задължително следва да бъде за целия период на изпълнение на договора.
При сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя декларация по чл. 4, ал.
7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и декларация за
действителен собственик по чл.6, ал.2 ЗМИП.
В случаите, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи
пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по
БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.
6. Условие за изпълнение на СМР
6.1. СМР на обекта ще се изпълняват при кота водно ниво на яз. „Студен кладенец“ - под 219,00
m;
6.2. Преди започване работите по обекта, избраният изпълнител трябва да представи: план за
безопасност и здраве в съответствие с Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд, съобразен с естеството на работата.
6.3. 3a работа на обекта се изисква издаване на допуск за работа в стратегически обекти за
всеки член от екипа на изпълнителя. В процеса на работа се изисква издаването на две разрешения:
А. На етап участие в процедурата:
На основание чл. 43, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ППЗДАНС), за лицата, които ще извършват оглед на обекта, трябва да бъде
издадена заповед от Управителя на Предприятие „Язовири и каскади", с която да се разрешава
еднократното им посещение на обекта. За целта трябва да бъде подадена Заявка за извършване на
оглед на стратегически обект (Приложение № 1), в което се посочват обект, точния час, дата и срок за
извършване посещението, трите имена на лицата, длъжност, ЕГН, № на лична карта и адрес по
местоживеене на всеки работник/служител, който ще посети обекта.
Разрешение за достъп за оглед се издава в срок до 3 (три) работни дни.
За посещението следва да е уведомен г-н Атанас Раев - Ръководител ХТК по каскада „Арда“„
тел.: 0361 / 62 984; GSM: 0889902521,
Б. След сключване на договор:
Разрешение за допуск за работа в стратегически обекти - издава се от ДАНС.
На основание чл. 40, ал.1, т. 2 от ППЗДАНС на избрания изпълнител се издава Разрешение за
допуск за работа в стратегически обекти за извършване на конкретно възложена задача.
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За получаване на разрешение за работа е необходимо Изпълнителят да изпрати писмо до НЕК
ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“, със списък на специалистите, които ще участват в
изпълнението на поръчката. Списъкът трябва да съдържа трите имена на лицата, № на Личната
карта, ЕГН, специалност, както и:
• Въпросник-декларация - попълнен (ще бъде предоставен след подписване на договор);
• Свидетелство за съдимост;
• Служебна бележка от Национална следствена служба;
• Служебна бележка от Психодиспансер;
• Служебна бележка от прокуратурата за липса на съдебни производства за престъпления
от общ характер.
7. Изисквания към участника:
7.1. Участникът да разполага с барокамера и специализирано медицинско лице.
7.2 Участникът следва да има лице за Технически ръководител с пета квалификационна група
по правилниците за безопасност и здраве за работа в неелектрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения и при работа
по електрообзавеждането с напрежение до 1000 и минимум двама водолази.
За установяване, че участникът отговаря на посочените в т.6.1 и 6.2 изисквания, същия следва
да представи списък на лицата които ще изпълняват предмета на поръчката с посочени образование,
квалификация, документ за правоспособност, квалификационна група на техническия ръководител,
както и декларация за техническото оборудване с което ще изпълни задачата.
7.3 Да представи Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008
или еквивалентен, с обхват на сертификацията, сходен с предмета на поръчката: извършване на
водолазна дейност, подводни работи и подобни.
7.4 Да представи Сертификат за въведена система за управление на здравословните и
безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2001 или еквивалентен.
8. Условия за сключване на Договор.
При сключване на договор Възложителят изисква представяне на:
•
пълномощно, от което да е видно, че са делегирани права да представлява участника като
подписва договори, след проведена процедура по ЗОП, (ако е необходимо);
• Копие от застраховка за професионална отговорност, чл.171 от ЗУТ.
• Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.
В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на
банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена с валидност 30 (тридесет) календарни дни
след датата за приключване изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора, с която
банката неотменяемо и безусловно да се задължи да плати на НЕК ЕАД, предприятие „Язовири и
каскади“, гр. София, ул. „Лавеле“ № 26 при предявяване сумата на гаранцията за изпълнение на
договора.
Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение
на поръчката.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническа спецификация с приложения;
2. Образец на Договор;
3. Образец на Споразумение;
4. Образец на оферта;
5. Декларация за направен оглед на обект;
6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
7. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
8. Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП;
9. Декларация – съгласие за участие от подизпълнител;
10. Справка административни сведения на участника.

С уважение:
инж. М. Иванов,
Управител на
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“
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НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“
Утвърдил: ………………….
Управител на предприятие
„Язовири и каскади“, инж. М. Иванов
Обект: „Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“
ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ
I. Въведение
Хидровъзел „Студен кладенец” е първият построен хидровъзел от енергийната
каскада „Арда”. Основното му предназначение е добив на електроенергия. За измерване
нивото на язовирното езеро се използва нивомерна рейка, а за дистанционното му отчитане
в административната сграда, разположена в с. Студен кладенец е монтирано електронно
нивомерно устройство. Обсадната тръба в която се намират датчиците за отчитане на ниво
е монтирана по устоите на преливника към водния откос, под кабина №10 – „ГРТ преливни
клапи“.
При ниска кота на язовира е установено, че обсадната тръба е силно корозирала, а на
места липсва. Корозията и дефектите по тръбата са в следствие на дългогодишната
експлоатация, променливото водно ниво и вълновото въздействие.
За да се защитят датчиците за ниво на язовир „Студен кладенец“ и ВЕЦ „Студен
кладенец“ е необходимо да се подмени компрометираната тръба.
II. Обхват на обществената поръчка
1. Демонтаж на стоманена обсадна тръба ø 400 и носачи.
2. Монтаж на нова обсадна тръба.
III. Съществуващо положение
1. Характерни коти на язовирна стена „Студен кладенец”
* кота корона
229,50
* кота НВРВН (горен ръб на преливните клапи)
225,00
* кота преливен ръб
220,00
* кота ННРВН
204,00
2. Характеристики на съществуващата обсадната тръба
Диаметър – ø400 mm;
Материал – стомана;
Монтирана е отвесно по устоите на преливника към водния откос под кабина №10
от кота 208,50 m до кота 228,50 m. Монтажът е извършен с помощта на носачи: П-профили
за които е заварявана тръбата. В горната част на тръбата, един участък с дължина от 1,5 - 2
m, следствие на корозията се е откъснал и е паднал. Дължината на тръбата в момента е
около 18 m.
Вертикалното трасе на тръбата, след кота 214,50 m отстои от блока на преливника
на около 1000 ÷ 1200 mm.
IV. Технически изисквания към новата обсадна тръба:
1. Тръба муфирана:
- материал – PVC;
- диаметър (външен): ø 250 mm;
- дебелина: δ=7÷8 mm;
- дължина на отделните тръби: 6 m;
Техническа спецификация - „Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“

стр. 1 от 2

Предприятие „Язовири и каскади“

февруари, 2017 г.

2. Тръбата да се фиксира към стената през три метра със скоби и подходящо
подбрани носещи елементи. Последната – най-горна тръба може да се наложи да бъде
скъсена;
3. Носачите, анкерите и всички скрепители да бъдат от неръждаема стомана.
Носещите елементи да бъдат изчислени якостно за съответния товар, като се предвиди
разстоянието на тръбата до стената.
V. Изисквания към строително-монтажните работи (СМР)
1. Монтажът на тръбата да започне от кота 205 m и завърши на кота 228,50;
2. Тръбата да се монтира отвесно или с лека кривина, като се захваща през три метра
на мястото на демонтираната стара тръба. Кривината да допуска безпроблемно спускане на
сонда с максимални размери: сечение – ø50 mm, l=200 mm;
3. Да не се допускат хлабини при захващането на тръбите със скобите;
4. Тръбите да се монтират с муфирания край нагоре;
VI. Организация на работата:
1. График за изпълнение – при разрешен „прозорец“, в срок за не повече от 15
календарни дни;
2. Очакван период на изпълнение: 31.08-14.09.2017г.
3. Ремонтът ще се изпълнява в условията на „прозорец“ при кота ВН не по-висока от
219 m;
4. Възложителят ще съгласува „прозорец” за частично спиране на ВЕЦ „Студен
кладенец“ за времетраенето на СМР в светлата част на деня;
5. Възложителят изтегля сондите (нивомерите), преди започване работите по обекта и
ще ги спусне в нивомерната тръба след приключване на монтажа ѝ;
6. СМР по обекта ще се изпълняват по НАРЯД и при спазване на всички нормативни
документи за такъв вид дейност;
Изисквания към изпълнителя
1. Водолазните работи да се провеждат при спазване на:
- План за безопасност и здраве, изготвен от проектант с пълна проектантска
правоспособност. Планът за безопасност се изготвя от Изпълнителя и се съгласува от
Възложителя;
- Споразумение по ТБ, БТ;
- Съвместна инструкция за безопасно изпълнение на работите между Възложителя
и Изпълнителя (изготвена в язовирния подрайон).
- Всички нормативни документи за водолазна работа.
VII.

2. Използване на електрическа енергия на обекта ще се извършва по реда на чл. 41
ал. 1 от „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“,
като се спазват изискванията на раздел ХХ, чл. 418 – чл. 433, в съответствие с изискванията
на приложение 6 към чл. 91 ал. 2 от Правилника за безопасност и здраве при работа по
електрообзавеждането с напрежение до 1000V и изискванията на глава тринадесета чл.
267; ал. 3 от Наредба 16-116 за Техническата експлоатация на електрообзавеждането;
3. Преди започване на работите по обекта, избрания Изпълнител, следва да
направи оглед и преценка на ситуацията под вода, като уточни и необходимите размери на
крепежните елементи.
4. Работите по обекта се изпълняват от лица с осигурен допуск за работа в
стратегически обект;
5. Демонтираната обсадна тръба и носачи се изнасят на открито депо – на 300 m от
кабинка №10.
VIII. Гаранционен срок от дата на подписване на приемателен протокол: не помалко от 5 години.
Приложения:
1. Приложение № 1: Напречен разрез през основен изпускател;
2. Приложение № 2: Снимка на тръба и кабина №10;
3. Приложение № 3: Количествена сметка.
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Приложение№2
Компрометиран участък нивомерна тръба
Яз. стена „Ст. кладенец“

Общ вид на нивомерна тръба и кабина №10 – ГРТ преливни клапи

Язовирна стена „Студен кладенец“
Нивомерна тръба, скосен ръб отляво на тръбата

Приложение №3
Количествена сметка
за
„Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“

№
по
ред

Наименование

Ед. мярка

К-во

1

Демонтаж на обсадна
тръба и носачи с
включено депониране на
открито депо

m

18

2

Доставка на неръждаеми
носачи за PVC тръба
ø250 mm, δ=7,3 mm с
включени неръждаеми
скрепителни елементи

к-т

16

3

Монтаж на неръждаеми
носачи и скрепителни
елементи

к-т

16

4

Доставка на нова
муфирана PVC тръба
ø250 mm, δ=7,3 mm
L=6000 m

бр.

4

5

Монтаж на нова PVC
тръба

бр.

4

Съставил:……………….
/ инж. Р. Каменова/

Ед. цена
в лв., без
ДДС

Обща
цена в лв.,
без ДДС

СПОРАЗУМЕНИЕ - ПРОЕКТ
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Днес,......................... 2017 г., в гр. София, между Национална електрическа компания ЕАД, чрез
Предприятие „Язовири и каскади“, представлявано от Милчо Иванов – Управител, вписано в
Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, ЕИК
0006493480375, гр. София, район Възраждане, ул. “Лавеле” № 26, п.к. 1000, наричано по-долу
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
фирма „………………………..“, представлявана от …………………… на длъжност …………………..,
наричана за краткост „Изпълнител”, се подписа настоящето споразумение за задълженията на
страните и координиране на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за
обект: „Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“, ХТК по каскада “Арда” подрайон
„Студен кладенец”, което е неразделна част от Договора за възлагане на работата.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. С настоящото споразумение се определят изискванията и задълженията, които страните
приемат да изпълняват за осигуряване на здравословен и безопасен труд на работещите, назначени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на
извършваната от тях дейност.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работата е външна организация, а
нейният ръководител е работодател за съответния външен, по отношение на Предприятието,
персонал.
3. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на НЕК ЕАД, правилниците и
другите нормативни документи по безопасността на труда са еднакво задължителни за страните по
договора, сключен между тях.
4. Длъжностните лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и
управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване условията за безопасността на труда в
ръководените от тях работи и дейности, включително осигуряване на необходимата документация
/протоколи, инструкции, и др. в съответствие с изискванията на нормативните актове/. Те са длъжни
незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своя специализиран орган, отговорен за здравословните и безопасни
условия на труд (ЗБУТ) в язовирния район, контролира и подпомага организацията и координацията
на работата, извършвана от преките ръководители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд, провежда контрол и предприема мерки за въздействие
при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително
спиране на работата.
6. Отговорник за външния персонал на обекта, по отношение на здравословните и безопасни
условия на труд, е ръководителя на групата (технически ръководител и др.).
7. Двете страни подписват съвместна инструкция изготвена от ръководител ПП язовирен район
и техническия ръководител на обекта за конкретните задължения на страните за осигуряване на
ЗБУТ.
8. Двете страни (ръководител ПП ХТК по каскада “Арда” и техническия ръководител) да
подпишат двустранен протокол, преди започване на работа за изпълнение на изискванията на
съвместното споразумение и съвместната инструкция за осигуряване на ЗБУТ.
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1. Да представи на Изпълнителя заповед на лицата, които имат право да издават
наряди/нареждания.
2. Да определи длъжностно лице (или лица), които да приемат външния ръководен и
изпълнителски персонал на Изпълнителя, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в
правилниците документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по
безопасност на труда.
3. Да осигури инструктиране на външния персонал и оперативния персонал от НЕК ЕАД, според
изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на
периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд, в съответствие с мястото и конкретните условия на
работата, която групата на външната фирма или част от нея ще извършва.
4. Да осигурява сигнализиране и обезопасяване на работните места, в съответствие със
съвместната инструкция за безопасност на труда.
5. Да осигурява спазване на определената в правилниците процедура за допускане на групата
(те) до работа.

6. Отговорникът по здраве и безопасност при работа в язовирния район от страна на
Възложителя да провежда контрол по отношение спазването на правилата и изискванията по ЗБУТ.
ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
1. Да представи на Възложителя, чрез ръководителя на групата, заповед и другите документи,
които се изискват от правилниците по безопасността на труда при приемане на външен персонал.
2. Отговорният ръководител и/или изпълнителят на работата да приемат всяко работно място
от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите и организационни мероприятия за
обезопасяване, както и тяхната достатъчност.
3. Да спазва всички ограничения и забрани за изпращане и допускане до работа на лица и
бригади, които са предвидени в правилниците по безопасността на труда.
4. Ръководителите от външния персонал, да извършват инструктаж на работната група, в
съответствие с изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, и постоянно да упражняват контрол за
спазване изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда от членовете на
групата и да предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.
5. Да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки по дадени от него предложенияискания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на
труда.
6. Да осигурява безпрекословно изпълняване разпорежданията на упълномощените
длъжностни лица от Възложителя при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и
правилата за безопасна работа.
7. След допускане до строителната площадка, осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд, лични предпазни средства и контрол по спазването на правилата за безопасна
работа, са изцяло задължение на Изпълнителя.
8. В случай на трудова злополука с лице от външния персонал, ръководителят на групата да
уведомява веднага ръководството на фирмата – Изпълнител и сектор КЕБ и ОТ към отдел
„Поддържане“ на Предприятие ,,Язовири и каскади”, след което да предприеме мерки и да оказва
съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.
9. За работите, които се извършват по нареждане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи
заповед на лицата, които имат право да издават нареждане, както и утвърден списък на лицата,
които имат право да изпълняват задълженията на отговорен ръководител, в съответствие с чл. 51 от
ПБРНУЕТЦТМХТС. Квалификационните групи на тези лица трябва да са в съответствие с чл. 60 към
ПБРНУЕТЦТМХТС
10. Да представи заповед на техническия ръководител, който трябва да отговаря за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на строителната площадка в съответствие
с нормативните актове, вкл. Наредба № 2.
11. Да извършва оценка на риска в съответствие с чл. 15 от Наредба № 2 и изискванията на
нормативните документи.
12. Да представи списък на членовете на бригадите с необходимите квалификационни групи по
безопасност на труда.
13. Да извърши правилен подбор при съставяне на списъка с ръководния и изпълнителски
персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална
квалификация, правоспособност и квалификационна група по безопасност на труда в съответствие с
ПБРНУЕТЦТМХТС и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V
14. Да декларира, че всички лица, които ще работят на обекта са назначени по трудов договор.
15. Ръководителят и персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спазват изискванията на Наредба №
8121з – 647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите.
ІV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.
1. Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушенията
на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на Изпълнителя са задължени:
- да дават веднага устни разпореждания или предписания за отстраняване на нарушенията;
- да отстраняват отделни членове или група (бригада), като спират работата, ако извършените
нарушения налагат това;
- да дават на Изпълнителя писмени предложения-изисквания за налагане на санкции на лица
извършили нарушения.
2. Загубите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните
работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи (бригади), за допуснати
нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка
на Изпълнителя.

3. В случаите на нанасяне на щети върху околната среда по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият
възстановява разходите, направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с наложени санкции от
контролните органи.
Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра, един за
Възложителя и един за Изпълнителя, и представлява неразделна част от Договора .

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………………………
инж. М. Иванов, Управител на Предприятие
„Язовири и каскади“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………….

ДОГОВОР – ПРОЕКТ (образец)
№ …………………….

Днес,......................... 2017 г., в гр. София, между Национална електрическа компания ЕАД,
чрез Предприятие „Язовири и каскади“ представлявано от Милчо Иванов – Управител,
вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на
правосъдието, ЕИК 0006493480375, гр. София, район Възраждане, ул. “Лавеле” № 26, п.к.
1000, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
................................................................................................, вписано в Търговския регистър на
Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, ЕИК ..........................., гр.
......................,
ул.
...........................................,
представлявано
от
.................................................. – на длъжност ........................, наричано по-нататък
Изпълнител, от друга страна,
на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и утвърден протокол за избор на изпълнител по
обществена поръчка, с предмет: „Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“,
язовирен подрайон „Студен кладенец“,се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
заплащане: „Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“, язовирен подрайон
„Студен кладенец“, съгласно изискванията на Техническата спецификация на Възложителя
– Приложение № 1, Техническото предложение на Изпълнителя – Приложение № 2 и
Ценовото предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, представляващи неразделна
част от настоящия договор.
II. ЦЕНА
Чл.2.1. Общата стойност на строително-монтажните работи, предмет на договора е ...............
(словом) лева, без ДДС, с включени 10% непредвидени работи, съгласно ценовото
предложение на Изпълнителя - Приложение 3 към настоящия Договор.
Чл.2.2.Непредвидени работи ще се възлагат и извършват при спазване реда, посочен в
раздел XI от настоящия договор и ще се изплащат при условията и по реда на чл.3.3 от
договора.
Чл.2.3. За времето на изпълнение на договора всички цени са фиксирани и не подлежат на
изменение, освен в случаите, предвидени по закон.
Чл.2.4. В случай на отпадане на необходимостта от извършване на определени видове
работи от количествено-стойностната сметка на Изпълнителя, страните по настоящия
договор, подписват Протокол, в който се посочват причините които водят до отпадане на
определени видове дейности/работи.
III. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3.1 Плащането на договорената цена ще се извършва с банков превод от Възложителя
на Изпълнителя.
Чл.3.2. На заплащане подлежат само действително изпълнените и приети на място видове и
количества работи по договорените единични цени, на база двустранно подписан протокол
от Изпълнител и Възложител.
Чл.3.3. Заплащането на 100% от стойността на реално изпълнените и приети видове и
количества строително-монтажни работи, включително и непредвидените работи (ако има
такива) ще се извърши в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представяне на
оригинална данъчна фактура, придружена с двустранно подписан приемателен протокол за
приемане на обекта без забележки и протокол за действително извършени видове и
количества работи.
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Чл.3.4. Плащанията по настоящия договор се извършват по следната банкова сметка на
Изпълнителя:
Банка: .........................
IBAN: ………………….
BIC: ……………………
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ
Чл. 4.1. Общият срок за изпълнение предмета на договора е ………………….. (не повече от
15) календарни дни, считано от датата на протокола за предаване на строителната
площадка от Възложителя на Изпълнителя.
Чл. 4.2. Не се включва в срока по чл.4.1. времето за приемане на работата по настоящия
договор.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 5.1. В хода на изпълнение на строително-монтажните работи по настоящия договор,
страните съставят описаните в настоящия раздел документи.
Чл. 5.2. Приемането на извършените работи, предмет на договора, се извършва с
подписване на приемателен протокол за обекта без забележки и протокол за реално
изпълнени видове и количества работи.
Чл. 5.3. В случай, че изпълнението на работите бъде спряно по причини, зависещи от
Възложителя или чрез постигнато двустранно писмено съгласие, срокът за изпълнението се
продължава с толкова дни, с колкото е спряно изпълнението.
Чл.5.4. Работата предмет на договора се приема от Приемателна комисия, назначена със
Заповед от Възложителя. Приемателната комисия разглежда изпълнените работи и
документацията за обекта и изготвя протокол, с който приема без забележки, дава
допълнителен срок за изправяне на недостатъци или не приема изпълнените работи по
договора.
Чл.5.5. Недостатъците по строителните работи сe поправят в срок до 10 (десет) календарни
дни от датата на получаване от Изпълнителя на протокола от Приемателната комисия. За
приключване на работата по изправяне на недостатъците, Изпълнителят известява
Възложителя писмено.
Чл.5.6. В срок от 7 (седем) календарни дни от датата на известието до Възложителя,
Приемателната комисия провежда ново заседание. Работата приключва с подписване на
протокол за приемане на работата по договора без забележки.
Чл.5.7. В случаите на констатиране на некачествено изпълнени работи по реда на чл.5.5. от
този договор за времето до което тези работи не бъдат поправени и приети от Възложителя,
Изпълнителят ще дължи неустойка по чл.12.1 от настоящия договор, считано от датата на
изтичане срока по чл.4.1 от Договора.
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.6.1. При подписване на настоящия договор, Изпълнителят предоставя на Възложителя
гаранция за изпълнение на задълженията му по договора в една от следните форми:
парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
покритие на отговорността на изпълнителя.
Чл.6.2. Гаранцията за изпълнение на Договора е 3% (три на сто) от общата стойност на
договора и възлиза на …………. (………………) лева.
Чл.6.3. В случай че Изпълнителя предпочете да представи банкова гаранция, същата
следва да е безусловна и неотменяема, издадена в полза на Възложителя. Срокът на
валидност на банковата гаранцията следва да е до 30 (тридесет) календарни дни, след
изтичане на договорните задължения на Изпълнителя, включително и гаранционните му
задължения. Ако в процеса на изпълнение на Договора се окаже, че срокът на валидност на
банковата гаранцията не покрива целия период, в рамките на 10 (десет) работни дни преди
изтичане на валидността й, Изпълнителят се задължава да удължи срока на валидност на
вече издадената гаранция и да удостовери това обстоятелство пред Възложителя. В
случай, че не бъдат изпълнени горните задължения, Възложителят има право да инкасира
съществуващата банкова гаранция в пълния й размер.
Чл.6.4. В случай че Изпълнителя предпочете да внесе гаранцията за изпълнение под
формата на парична сума, тя се превежда по банкова сметка на НЕК ЕАД Предприятие
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„Язовири и каскади“, в лева по банкова сметка в лева: IBAN: BG41CECB979010F2427700 и
BIC: CECBBGSF.
Банковите разходи по откриване на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Възложителят
не дължи лихва върху предоставения депозит, като гаранция за изпълнение.
Чл.6.5. Гаранцията за изпълнение е платима на Възложителя като компенсация за щети или
дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията по договора от страна
на Изпълнителя, както и за лошо изпълнени работи.
Чл.6.6. За обезпечаване задълженията за изпълнение на строителните работи е
предназначена част от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 30 % от сумата
по чл. 6.2 от договора, която се освобождава от Възложителя в срок до 30 дни, считано от
датата на окончателния протокол за приемане на обекта , като в случай, че гаранцията е
под формата на банкова гаранция в този срок Възложителят се задължава да изпрати до
Банката издател уведомление за намаляването й с посочения размер, освен когато
Възложителят е усвоил същата изцяло или част от нея, по причина на неизпълнение от
страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с договореното.
Чл.6.7. За обезпечаване на задълженията свързани с гаранционния срок на обекта е
предназначена част от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 70 % от сумата
по чл. 6.2 от договора, която се освобождава от Възложителя в срок до 30 дни след датата
на изтичане на гаранционния срок на обекта, ако до датата на изтичане на гаранционния
срок не са предявени искове за усвояване изцяло на сумата или част от нея по причина на
неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му в съответствие с
договореното.
Чл.6.8. Възложителят има право да усвои в пълен размер предоставената гаранция за
изпълнение на договора в случай на неизпълнение на кое да е задължение на Изпълнителя
съгласно този Договор, както и в случаите на прекратяване/разваляне на договора по вина
на Изпълнителя, предвидени в раздел XIV от Договора.
Чл.6.9. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава без Възложителят да дължи
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Чл.6.10.Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде обект на прихващане,
включително за вземания за неустойки на Възложителя от Изпълнителя, при предявени
претенции за това от страна на Възложителя.
VII. ЗАСТРАХОВКИ
Чл.7.1. При подписване на договора Изпълнителят представя на Възложителя заверено
копие от валидна застрахователна полица, по смисъла на чл.171 от Закона за устройство на
териториите (ЗУТ), с която той застрахова професионалната си отговорност за вреди,
причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му
и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството, приета с ПМС № 38/24.02.2004 г.
Изпълнителят се задължава да подържа валидна застраховка за целия период на договора.
При изтичане на срока на застраховката по чл. 171 от ЗУТ, по време на изпълнение на
договора, Изпълнителят се задължава да представи валидна застраховка в тридневен срок
от подновяването й.
VIII. ГАРАНЦИОНEН СРОК
Чл.8.1. Гаранционният срок на работите предмет на настоящия договор е …………….. (не
по малко от пет) години, считано от датата на подписване на приемателния протокол по
чл.5.4 от този договор.
Чл. 8.2. За проявените дефекти през гаранционния срок Възложителят уведомява писмено
Изпълнителя. В срок до 10 (десет) работни дни след писменото уведомление,
Изпълнителят, съгласувано с Възложителя, започва отстраняването на дефектите в
минималния технологично необходим срок. Разходите по отстраняване на дефектите през
гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.
Чл.8.3. През времето на отстраняване на дефектите от страна на Изпълнителя,
гаранционния срок спира да тече. Новият гаранционен срок започва да тече от датата на
приемане на работата с двустранен протокол за изпълнени гаранционни задължения.
IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Чл.9.1. Възложителят се задължава да осигури необходимите финансови средства за
изпълнението на този договор и заплати извършените и приети по реда на настоящия
договор дейности.
Чл.9.2. Възложителят се задължава да предаде с протокол работната площадка на
Изпълнителя при условията и реда на настоящия договор.
Чл.9.3. Възложителят се задължава в срок до 5 (пет) работни дни от влизане на договора в
сила да съобщи писмено на Изпълнителя имената на длъжностните лица, които ще
упражняват инвеститорския контрол.
Чл.9.4. Възложителят има право по всяко време да осъществява наблюдение и контрол по
изпълнението на работите, предмет на този Договор, влаганите съоръжения и материали и
спазването на правилата за безопасна работа, без това да пречи на самостоятелността на
Изпълнителя. За целта Възложителя осигурява свой представител, като проверките могат
да се извършват и от упълномощен от Възложителя независим консултант. Проверката и
резултатите от нея се удостоверяват с двустранно подписан протокол.
Чл.9.5. При констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или
нестандартни материали или отклонения от приетите проектни решения и материали,
Възложителят има право да спира извършването на работите до отстраняване на
нарушението. Подмяната на нестандартните материали и отстраняване на нарушенията са
за сметка на Изпълнителя и трябва да се извършват в срок, незабавящ графика за
изпълнение на обекта.
Чл. 9.6. Възложителят се задължава да назначи комисия за приемане на обекта комисия
след получаване на писмено съобщение от Изпълнителя за завършване на обекта.
Чл.9.7. Преди изтичане на срока на договора, ако от страна на Изпълнителя не е постъпило
уведомление с молба за назначаване на Комисия за приемане на работите, Възложителят
отправя до Изпълнителя писмена покана за подписване на двустранен протокол за
установяване количеството и качеството, съгласно техническата спецификация, на
изпълнените работи към деня, в който договорът трябва да приключи. При констатиране на
закъснение в деня на съставяне на протокола, същото се отразява в него с посочени точно
неизпълнени количества и видове работи, ако има такива и се прилагат всички документи,
удостоверяващи неизпълнението (протоколи, кореспонденция и други писмени материали,
имащи отношение към договора). Към така съставения протокол се прилага и протокол за
прихващане на вземането, произтичащо от неустойка съгласно чл. 12 от договора.
Протоколът се съставя в два екземпляра – по един за всяка страна по договора.
Чл.9.8. В случай че Изпълнителят не се яви (не изпрати представител) за съставяне на
протокола по чл. 9.7 от договора или не го подпише, актът се съставя, като се отбелязва
обстоятелството и се подписва от поне двама свидетели. Така съставения протокол се
изпраща препоръчано с обратна разписка или с куриер на Изпълнителя, с приложените
документи.
Чл.9.9. Възложителят е длъжен да осигури достъп до обекта, съгласно вътрешните
инструкции на компанията, за лицата, които ще извършват огледа на обекта и изпълнение
на предмета на обществената поръчка.
Чл.9.10. Да издава наряди, в съответствие с Правилник за безопасност при работа в
неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни
мрежи и хидротехнически съоръжения.
Чл.9.11. Възложителят няма да носи отговорност за действия или бездействия на
Изпълнителя, в резултат на които вследствие на изпълнение предмета на договора
възникват:
- злополука на което и да е физическо лице;
- загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.
X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 10.1 На основание чл. 40, ал.1, т. 2 от ППЗДАНС, избрания изпълнител трябва да има
разрешително за работа в стратегически обект. Ако няма такова, Изпълнителят е
необходимо да изпрати писмо до НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“, със списък на
специалистите, които ще участват в изпълнението на поръчката. Списъкът трябва да
съдържа трите имена на лицата, № на Личната карта, ЕГН, специалност, както и:
• Въпросник-декларация - попълнен (ще бъде предоставен след подписване на
договор);
• Свидетелство за съдимост;
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• Служебна бележка от Национална следствена служба;
• Служебна бележка от Психодиспансер;
• Служебна бележка от прокуратурата за липса на съдебни производства за
престъпления от общ характер.
Изпълнителят е длъжен да представи документи за работа в стратегически обект в срок от
10 работни дни от подписване на настоящия договор.
Чл. 10.2 Изпълнителят е длъжен да изпълни работата предмет на настоящия договор в
съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, условията на договора и в
съответствие с всички нормативни актове, свързани с изпълнението предмета на договора.
Чл.10.3. Изпълнителят е длъжен да започне дейностите по изпълнение на ремонтните
дейности след предаване на площадката от Възложителя с Протокол за откриване на
работната площадка.
Чл.10.4. При подписване на протокола за откриване на работната площадка Изпълнителят
да представи заповед на техническия ръководител за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работната площадка в съответствие с изискванията на
нормативните актове, включително Наредба № 2/22.03.2004 г. за Минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и План за
безопасност и здраве съгласно изискванията на Техническата спецификация.
Чл.10.5. Изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на работната
площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци.
Чл.10.6. Изпълнителят се задължава да демонтира съществуващото и подлежащо на
подмяна оборудване и да го предаде на Възложителя с приемо-предавателен протокол.
Чл.10.7. Изпълнителят се задължава да спазва правилата за безопасни условия на труд
съгласно представения План за безопасност и здраве.
Чл.10.8. Изпълнителят се задължава да влага при изпълнението на този договор нови,
качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и
Европейските стандарти.
Чл.10.9. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка недостатъците в
качеството на изпълнените работи в рамките на договорения срок за изпълнение на обекта.
Чл.10.10. Изпълнителят се задължава да поддържа работната площадка чиста и подредена,
а след приключване на работата по обекта да изнесе всички строителни отпадъци на
определеното за целта място.
Чл.10.11. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на нормативните документи
за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му.
Чл.10.12. Изпълнителят се задължава незабавно да уведомява писмено Възложителя
винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на графика за изпълнение
на СМР.
Чл.10.13. Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения на
изискванията или за щети, нанесени на трети лица от работници на Изпълнителя
(включително подизпълнителите му), са за сметка на Изпълнителя.
Чл.10.14. Съгласно чл. 170 ал. 3 от ЗУТ Изпълнителят съхранява и предоставя при
поискване от контролен орган строителните книжа (чл.7, ал. 3 т. 4 от Наредба №3 към ЗУТ).
Чл.10.15. Изпълнителят се задължава да покани Възложителя за приемане работата по
договора в срок не по-малко от 3 дни преди изтичане срока за изпълнение на договора.
XI. НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ
Чл.11.1. Непредвидени ще се считат тези работи, които възникват след подписване на
договора и в хода на изпълнение на работите, предмет на този договор, и които не са могли
да бъдат предвидени до подписване на договора.
Чл.11.2. При възникване на необходимост от извършването на непредвидени дейности се
изготвя констативен протокол, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.
Към протокола се прилагат основанията, които налагат изпълнението на тези непредвидени
работи – протоколи, предписания на проектанта и други, необходими документи. В
констативния протокол се описват, както видовете непредвидени работи, така и техните
количества.
Чл.11.3. Стойността на непредвидените работи се определя между Изпълнителя и
Възложителя на база анализни цени, формирани на база заложените основни параметри в
ценовата оферта.
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XII. НЕУСТОЙКИ
Чл.12.1. При неизпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя, той
дължи на Възложителя неустойка за всеки просрочен ден в размер на 1 % (едно на сто) от
стойността на договора, съгласно чл. 2.1. от същия, но не повече от 10% (десет на сто) от
тази стойност.
Чл.12.2. При забавяне на плащанията от страна на Възложителя, същият дължи на
Изпълнителя обезщетение за забава в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 2
пункта на годишна база, върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 10% от
стойността на договора, съгласно чл.2.1 от същия.
Чл.12.3 При нарушение на задълженията по чл.16.1, чл.16.2 и чл.16.3 от настоящия договор
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора, съгласно чл.2.1
от същия.
Чл.12.4. Дължимите неустойки/обезщетения се заплащат от неизправната на изправната
страна в 10-дневен срок от датата на предявяване на писмените претенции.
Чл.12.5. В случай, че Изпълнителят не заплати дължимата неустойка в срока определен в
горната точка, Възложителя го кани писмено да се яви в изрично упоменат срок за
съставяне и подписване на протокола за прихващане, към който се прилагат документите,
удостоверяващи основанието и размера на неустойката. В случай, че Изпълнителят не се
яви в срока определен в писмено уведомление за съставяне и подписване на протокола, то
Възложителят има право да го състави и подпише без Изпълнителя с отразяване на това
обстоятелство и същия се счита за основание да извърши прихващане на дължимите
неустойки от дължимото плащане и/или от гаранцията за изпълнение.
Чл.12.6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по Договора от правото й да
търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка,
доказани по съответния ред.
Чл.12.7. Ако по време на изпълнение на договора възникнат разходи от неправомерни
действия или бездействия на Изпълнителя, същите са за сметка на Изпълнителя до
цялостно покриване на щетите.
Чл.12.8. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда,
определен от действащото законодателство.
XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР)
Чл.13.1. Непреодолимата сила (форсмажор) е непредвидимо или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора
и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.
Чл.13.2. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била
в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.13.3. Удостоверяването на възникналата „непреодолима сила“ се извършва със
сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.
Чл.13.4. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила,
в срок от 7 /седем/ календарни дни от настъпването на събитието писмено уведомява
другата страна за това обстоятелство. В 15 /петнадесет/ дневен срок от настъпването на
събитието, страната позоваваща се на непреодолима сила уведомява писмено насрещната
страна и представя сертификат за форсмажор. В писменото уведомление позоваващата се
страна посочва причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за
изпълнение на задълженията си по договора. В 7 /седем/ дневен срок от прекратяването на
форсмажорното обстоятелство се изпраща също писмено уведомяване.
Чл.13.5.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните
с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с
времето, през което е била налице непреодолима сила.
Чл.13.6. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма
интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15 /петнадесет/
дневно предварително писмено уведомление до другата страна.
XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14.1. Договорът може да бъде прекратен или развален в следните случаи:
Чл. 14.1.1. Непреодолима сила в съответствие с раздел XIII от договора;
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Чл. 14.1.2. Възложителят може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за
нарушаване на Договора, чрез писмено уведомление до Изпълнителя да прекрати/развали
Договора частично или изцяло:
а) При закъснение в изпълнението на ремонтните работи с повече от 10(десет) дни след
срока по чл. 4.1., със седемдневно писмено предизвестие;
б) Възложителят има право едностранно да прекрати договора без да предоставя на
Изпълнителя предизвестие при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или т. 3
от ЗОП.
Чл. 14.2. В случай, че Възложителят прекрати/развали договора изцяло или частично,
съгласно чл. 14.1.2 от този Договор, той може да довърши изпълнението на предмета на
договора както сметне за необходимо и Изпълнителя ще бъде отговорен пред него за
всички допълнителни разходи за тази услуга, включително и неустойките.
Чл.14.3. В случай на прекратяване/разваляне на договора съгласно чл.14.1.2, Възложителят
има право на неустойките уговорени в този договор, както и да усвои гаранцията за
изпълнение на договора в пълен размер.
Чл.14.4.Възложителят може по всяко време да прекрати договора чрез писмено
предизвестие до Изпълнителя.
XV. ОТГОВОРНИ ЛИЦА
чл.15.1. Лица, отговорни за изпълнението на договора са:
За Възложителя:
За Изпълнителя:
………………………..
……………………………
адрес: ………………….
адрес: …………………...
тел.: …………………….
тел.: ………………………
факс: ……
факс: …………………….
e-mail:………
e-mail: …………………….
XVI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.16.1. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица
информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия
договор.
Чл.16.2. Изпълнителят се задължава да не използва информация станала му известна при
изпълнение на задълженията му по настоящия договор за своя изгода или изгода на трети
лица.
Чл.16.3. Всеки документ изготвен от Възложителя станал достояние на Изпълнителя,
следва да бъде върнат след прекратяването на договора.
XVII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл.17.1. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Чл.17.2. Всички спорове, възникнали във връзка с изпълнението на този договор се решават
по взаимно съгласие. При не постигане на съгласие в срок от 30 (тридесет) дни след
започване на преговорите, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд при
спазване на българското материално и процесуално право.
Чл.17.3. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за всички настъпили промени в
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП в 3-дневен срок от настъпването им.
Чл.17.4. В случай, че Изпълнителят ще използва подизпълнител/-и при изпълнение на
поръчката се прилагат разпоредбите на чл. 66 от Закона за обществените поръчки.
Чл.17.5. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите по
Чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Чл.17.6. Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни
екземпляра, един за Изпълнителя и един за Възложителя и влиза в сила от датата на
подписването му.
Неразделна част от този Договор са следните приложения:
1. Техническа спецификация на Възложителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя с количествена сметка;
3. Ценово предложение на Изпълнителя с Количествено-стойностна сметка;
4. Споразумение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
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ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
……………………………………………………………………..
/участник/
ДО
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“
ГР. СОФИЯ
УЛ. „ЛАВЕЛЕ” № 26
ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След като се запознахме с техническото задание за изпълнение на обект: „Подмяна тръба
нивомерна, язовир „Студен кладенец“, на НЕК ЕАД - предприятие “Язовири и каскади“, язовирен
подрайон „Студен кладенец“ с Възложител НЕК ЕАД, ние предлагаме да изпълним поръчката както
следва
1. Цена на поръчката – …………………….лева без ДДС.
2. Срок за изпълнение - Ако нашето предложение бъде прието, ние се задължаваме да
започнем СМР от датата на подписване на двустранен протокол за предаване на строителната
площадка и да изпълним поръчката за ………. /…………………./ календарни дни (не повече от 15
календарни дни), считано от датата на предаване на строителната площадка.
3. Гаранционния срок на обекта е ………/……………/ години (не по - малко от пет години),
считано от датата на приемане на обекта.
Съгласни сме да се придържаме към предложението си в срок от 60 /шестдесет/ календарни
дни от крайния срок за получаване на офертите.
Уведомени сме, че критерия за оценка на предложението е най-ниска цена.
До подготвянето на договор, ако нашата оферта бъде приета, тази оферта, заедно с Вашето
писменото известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете
страни.
Единичните цени са образувани при следните основни параметри :
Часова ставка
…………………….лв./ч.
Машиносмяна
…………………….лв./мсм
Допълнителни разходи върху ФРЗ
………………………..%.
Допълнителни разходи върху механизация ………………………..%.
Доставно-складови разходи
……………………….%.
Печалба ……………………………………… …………………………..%.
Декларирам, че в предлаганата цена е спазено изискването за минимална цена на труда.
Декларирам, че съм запознат с условията на проекто - договора и споразумението и ги
приемам.
Декларирам, че ще спазвам действащите в страната технически норми и стандарти.
Декларирам, че разполагам с техническо оборудване за изпълнение на обекта;
Декларирам, че всички лица, които ще работят на обекта са назначени по трудов договор.
Приложения:
1. Количествено-стойностна сметка, по приложения в технически изисквания образец
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие
от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;
3. Декларация за направен оглед на обекта;
4. Справка административни сведения;
5. Списък на лицата които ще изпълняват предмета на поръчката
6. Декларация за техническото оборудване.
7. Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или
еквивалентен, с обхват на сертификацията, сходен с предмета на поръчката: извършване на
водолазна дейност, подводни работи и подобни.
8. Сертификат за въведена система за управление на здравословните и безопасни условия на
труд BS OHSAS 18001:2001 или еквивалентен;

9. Парафиран проект на Договор;
10. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
11. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП
12. Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП
13. Декларация – съгласие за участие от подизпълнител

ПОДПИСАЛИ:
1. ..............…........ ………..(име и длъжност)

2..........……........................(име и длъжност)

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАПРАВЕН ОГЛЕД НА ОБЕКТА

………………………………………………………………............................………...................
/наименование на участника/

ДЕКЛ А Р А Ц ИЯ

Подписаният……………………………………….....….…………….....................................................,
/име,презиме,фамилия /

жител на гр. /с./ ……................................., в качеството си на (ненужното се зачертава) ЕТ / лице,
упражняващо свободна професия / управител или член на управителен орган на
….…………………..…………………………………......………………………………………..………….,
/наименование,седалище и адрес на Участника- юридическо лице/.

в качеството си на участник в процедура за поръчка с предмет: „Подмяна тръба нивомерна,

язовир „Студен кладенец“, Предприятие „Язовири и каскади“
Декларирам, че от наша страна е направен оглед на обекта и сме запознати на място със
състоянието на обекта и с всички условия, които биха повлияли на нашето предложение.

…..………. 2017 г.

Декларатор:………………
/подпис, печат/

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
от Участник в обществена поръчка с предмет:
„Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №

от МВР, гр.

,

издадена

на

, адрес:

,
представляващ

в качеството си на
със седалище

и адрес
на управление:

, тел./факс:

, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №
,
ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда (освен ако не съм
реабилитиран) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а,
чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 353е от Наказателния кодекс;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако не съм
реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава
членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл.313 от НК.
г.

Декларатор:

Забележка: Настоящият образец за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1,
т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника.

„Подводни демонтажно-монтажни работи на обсадна тръба за нивомерене на язовир „Кърджали“

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
от Участник обществена поръчка с предмет:
„Подмяна тръба нивомерна, язовир „Студен кладенец“,
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ лична карта №
от МВР, гр.

,

издадена

на

, адрес:

,
представляващ

в качеството си на
със седалище

и адрес
на управление:

, тел./факс:

, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
,
ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, че
1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата 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;
2. За участника който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по
чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
3. За участникът който представлявам не е установено, че:
3.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
3.2 не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при
представяне на неверни данни.

г.

Декларатор:

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
настоящата декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП
се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

„Подводни демонтажно-монтажни работи на обсадна тръба за нивомерене на язовир „Кърджали“

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал.1 ЗОП
от
участник /подизпълнител
Подписаният……………………………………….………………...................................
....................................................................................................,
/име,презиме,фамилия /.

адрес гр./с./……………….……………........ ЕГН ....………………….………,
в качеството си на: (ненужното се зачертава) едноличен търговец / лице, упражняващо
свободна
професия,
управител
или
член
на
управителен
орган
на:………………………..…………………………………………………
/наименование,седалище и адрес на участника- юридическо лице/.

ДЕКЛАРИРАМ че:
1. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или
със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Участникът не е сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Настоящата Декларация правя в на основание чл. 47 ал. 8 от Закона за
обществените поръчки.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

…..………..... 2017 г.

Декларатор: ………………
/подпис/

„Подводни демонтажно-монтажни работи на обсадна тръба за нивомерене на язовир „Кърджали“

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие от подизпълнител/и
Относно: Участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
………………………………………………..
От ..........................................................................................................................................,
(наименование на участника)
представлявано от.........................................................................................................................,
(трите имена на законния представител или изрично упълномощеното лице на участника)
в качеството си на .........................................................................................................
(посочва се длъжността на представителя на участника)
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

ние.....................................................................................................................................................,
(името на подизпълнителя)

сме съгласни да участваме като подизпълнител на
............................................................................................................................................................
(името на участника)

при изпълнение на горепосочената поръчка.
Видовете дейности, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
………………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Дата: ………...

ДЕКЛАРАТОР: …………………..
подпис, печат, име, фамилия, длъжност
представляващия подизпълнителя

\

„Подводни демонтажно-монтажни работи на обсадна тръба за нивомерене на язовир „Кърджали“

на

Приложение

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Фирма /наименование/ на участника :
......................................................................................................................................................

2. Седалище и адрес на управление :
......................................................................................................................................................
ЕИК по Търговския регистър(или Булстат номер):
ЕИК по ЗДДС: BG .......................................................................................................................
Телефон:
Факс: ...........................................................................................................................................
Електронен адрес : ...................................................................................................................

3.Адрес за кореспонденция : .................................................................................................

4.Лице за контакти : ................................................................................................................
Длъжност .................................................................................................................................
Телефон ....................................................................................................................................
Факс ...........................................................................................................................................

Дата : ................ 2014 г.

Подпис и печат:

