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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Относно: Удължаване срока за получаване на оферти
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с публикувана покана изх. №92.Т-1094/22.06.2017 г. за провеждане на
избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка за обект Изготвяне на
доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни
помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към
строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”, язовирен
район „Въча“, язовирен район „Въча“ Ви уведомявам, че срокът за представяне на
оферти се удължава до 17:30 часа на 27.07.2017 година.
Останалите условия за участие остават без промяна.
С уважение:77777777777
инж. М. Иванов,
Управител на
НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“

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:
„Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и
служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към
строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”,
язовирен район „Въча“.
1. Правно и фактическо основание: чл. 20, ал. 4, т.3 от Закона за обществените поръчки.
Възлагане на обществена поръчка за услуга с код по CPV71310000-1 (Консултантски услуги
по проектиране и конструиране на строителни съоръжения).
Във връзка с изискванията на ЗУТ (чл. 142, ал. 5, ал. 10 и ал. 11, както и чл. 169, ал. 1 и
ал. 3) и поради необходимостта на възложителя да получи разрешение за строеж за обект:
ЯР „Въча”, язовир „Цанков камък”, „Изграждане на ремонтно складова база и служебни
помещения”, е необходимо да се възложи обществена поръчка с предмет: Изготвяне на
доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни
помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в
България
и
заверка
на
проекта
по
част
„Конструктивна”,
язовирен район „Въча“. Изискванията към изпълнението на поръчката са описани
подробно в утвърдена от възложителя техническа спецификация, неразделна част от
настоящата покана.
Възложителят обвързва изготвянето на доклада за съответствие и заверката по част
„Конструктивна” с получаването на разрешение за строеж за обект: ЯР „Въча”, язовир
„Цанков камък”, „Изграждане на ремонтно складова база и служебни помещения”. Поради
тази причина Изпълнителят е задължен да отстрани всички забележки на компетентния
орган за издаване на разрешение за строеж към доклада за съответствие на
инвестиционния проект и окончателното плащане ще бъде извършено след като по
инициатива на възложителя проектът бъде одобрен от главния архитект по
местонахождението на предвиденото инвестиционно намерение.
2. Подаване на оферти и условия:
Всеки участник подава своята оферта с всички съпътстващи я документи, описани в нея в
запечатан непрозрачен плик, по пощата или в деловодството на НЕК ЕАД, Предприятие
„Язовири и каскади“ на адрес гр. София; ул. „Лавеле“ № 26.
Варианти на офертата не се допускат.
Върху плика се посочват адреса, определен за предаване на офертата, наименованието на
поръчката и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и
електронен адрес.
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Предложенията на участниците следва да съдържат: попълнена оферта по образец с
приложенията към нея.
В случай, че участникът предлага ползването на подизпълнител/и, същият трябва да посочи
предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
възложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка. Подизпълнителите следва да представят: декларация
за съгласие и декларация относно обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП, подписана от
лицето/лицата, които представляват подизпълнителя. Подизпълнителите следва да
отговарят на изискванията за подбор (изисквания към участника) съобразно вида и дела на
тяхното участие.
Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в приложената
техническа спецификация. При разглеждане на техническите предложения, при
необходимост може да се изискват 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.
Към офертата трябва да бъдат приложени всички документи, посочени в приложения
към настоящата покана образец на оферта.
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 10.07.2017 г.,на адрес:
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“, гр. София, ул. „Лавеле“ № 26, всеки работен
ден от 9:00 до 17:30 ч. в деловодството или по пощата.
За допълнителна информация всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00
часа, инж. Анжела Михайлова тел: 02/988 56 15, вътр. 2050 или инж. Илия Тамахкяров тел:
02/988 56 15, вътр. 2054, НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”.
2.2. Валидност на офертата - 60 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 цифровата и изписана с думи цена ще се взима предвид
изписаната с думи.
При несъответствие между единична и обща цена участникът ще бъде предложен за
отстраняване.
Цените следва да бъдат в български лева, без ДДС.
3. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”.
4. Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на Възложителя за изпълнение на поръчката е 6 000 (шест хиляди)
лева без ДДС. Оферти, които са над тази стойност няма да бъдат разглеждани.
5. Условия и начин на възлагане и на плащане
5.1. Възложителят сключва договор с класирания на първо място участник, определен за
изпълнител, като последният представя при сключването на договора гаранция за
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изпълнение на договора, в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора. Видът на
гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника.
В случай че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под
формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на НЕК ЕАД, Предприятие
„Язовири и каскади“, при банка Централна Кооперативна Банка, по банкова сметка в лева:
IBAN: BG41CECB979010F2427700; BIC: CECBBGSF. Сумата може да бъде внсена и в касата
на Предприятие „Язовири и каскади“, гр. София, ул. „Лавеле“ №26.
В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на
банкова гаранция, то същата следва да отговаря на условията, определени в договора.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
5.2. Плащането се извършва, както следва:
70% от стойността на договора и 100% ДДС се заплаща в срок до 30 (тридесет)
•
календарни дни, считано от датата на получаване на данъчна фактура за 100% от
стойността на договора, издадена на основание утвърден протокол от техническия съвет на
Предприятие „Язовири и каскади“ за приемане без забележки на комплексния доклад за
оценка на съответствието и заверката по част „Конструктивна” на инвестиционния проект.
30% от стойността на договора се заплаща в срок до 30 календарни дни, считано от
•
датата на изготвяне на двустранен протокол, удостоверяващ одобряването на
инвестиционния проект от органа, издаващ разрешение за строеж.
6. Извършване на оглед на обекта (по преценка на участника): Необходимо е подаване
на писмена молба до Управителя на НЕК ЕАД, Предриятие „Язовири и каскади“ съгласно
приложения образец, съдържаща следната информация:
- Име, адрес и контакти на фирмата (участника);
- Списък с трите имена, ЕГН или номер на лична карта на лицата, които ще посетят обекта;
- Цел на посещението;
- Време на посещение - дата и час на престоя;
- МПС - марка, модел и рег. номер;
- Необходимо съдействие от Предприятие „Язовири и каскади“.
7. Изисквания към участника:
7.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Изискването се удостоверява със списък на изпълнените услуги през последните три
години, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване
на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка
или услуга.
За сходни с предмета на обществената поръчка дейности се считат следните: упражняване
на технически контрол по част „Конструктивна“ и изготвяне на доклади за съответствие на
проекта с основните изисквания към строежите в България.
7.2. Участникът трябва да притежава Удостоверение (Лиценз) за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и за упражняване
на строителен надзор, издаден при условията и по реда на чл. 166, ал. 2 във връзка с ал. 1,
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т. 1 от Закона за устройството на територията (ЗУТ). Чуждестранните участници представят
документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен
орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство (чл. 166, ал. 7 от ЗУТ).
Участникът представя копие от Удостоверението/Лиценза.
7.3. Участникът трябва да разполага с експерт с пълна проектантска правоспособност за
дейностите по част „Конструктувна“ от проекта, както и експерти със съответната
квалификация и правоспособност за дейностите по другите части. Всички експерти трябва
да са включени в основния или допълнителния списък, приложен към удостоверението
(лиценза) на участника в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за
издаване на удостоверения на консултанти за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Участникът представя списък на екипа от експерти, които ще изпълнят поръчката. В списъка
се посочва име на експерта; образование (степен, специалност, година на дипломиране,
№ на диплома, учебно заведение); част от проекта, която ще се оценява от експерта.
7.4. Оценката за съответствието на част „Конструктивна” на инвестиционните проекти във
фази технически и работен проект да се извърши от физически лица, упражняващи
технически контрол по част „Конструктивна”, включени в списък, изготвен и ежегодно
актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се
обнародва в „Държавен вестник”, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от
компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Лицето, упражняващо
технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част
„Конструктивна” на инвестиционния проект.
В списъка по т. 7.3. за лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, се
посочва номер на удостоверението от списъка на КИИП.
7.5. Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционния проект да се
извърши от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на Закона за
енергийната ефективност и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон.
Необходимо е представянето на удостоверение по чл. 44, ал. 3 от Закона за енергийната
ефективност.

8. Документи, представяни от участника при подаване на оферта:
8.1. Попълнена по образец оферта;
8.2. Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП);
8.3. Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
8.4. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
8.5. Декларация за използване на подизпълнител и Декларация за съгласие за участие
като подизпълнител;
8.6. Административни сведения за участника;
8.7. Копие от Удостоверението/Лиценз за вписване в регистъра на консултантите.
8.8. Подписан и подпечатан списък с изпълнени през последните 3 години дейности с
предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката (в свободна форма).
Покана за подаване на оферти
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язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част
„Конструктивна”, язовирен район „Въча”

4/5

8.9. Подписан и подпечатан списък с трите имена и длъжност на лицата, които ще
изпълняват поръчката (в свободна форма), съгласно изискванията в т.7.3 от поканата.
8.10. Парафиран проект на договор.
9. Документи, представяни от участника при подписване на договор
9.1. Гаранция за изпълнение на договора.
9.2. Застраховка по чл. 171 от ЗУТ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.

Техническа спецификация.

2.

Образец на оферта.

3.

Образец на Договор.

4.

Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП).

5.

Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП).

6.

Декларация по чл. 101 ал. 11 от ЗОП.

7.

Декларация за използване на подизпълнител.

8.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.

9.

Справка административни сведения на участника.

10.

Образец на заявка за оглед на стратегически обект (при необходимост).

С уважение:
инж. М. Иванов,
Управител на
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“
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язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част
„Конструктивна”, язовирен район „Въча”
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НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКА ДИ“

УТВЪРЖДАВАМ,
УПРАВИТЕЛ:
(инж. М. Иванов)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и
служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към
строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”,
язовирен район „Въча“

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Язовирна стена „Цанков камък“ е изградена на река Въча, в близост до село Михалково и
третокласен път Кричим – Девин. В административно отношение районът попада в
Смолянска област, община Девин. Средната надморска височина на обекта е 690.00 м.
2. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обхватът на обществената поръчка включва:
1. Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към
строежите в България (наричан Доклада) на описания в т. 3 работен проект.
2. Заверка на описания в т. 3 работен проект по част „Конструктивна“.
3. Отстраняване на всички забележки към доклада за съответствие, направени от
компетентния орган за издаване на разрешение за строеж.
3. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
В непосредствена близост до короната на язовирна стена „Цанков камък“ е обособена
площадка за производствени нужди по време на строителството на хидровъзела. На нея е
изградена и административната сграда към язовира.
През 2016 г. от фирмата „ТОБО-ИНВЕСТ“ ЕООД, град София е изготвен работен проект за
изграждане на ремонтно-складова база и служебни помещения на площадката при язовирна
стена язовир „Цанков камък“ на основата на одобрен идеен проект от ноември 2012 г.
Работният проект предвижда изграждането на една двуетажна и две едноетажни масивни
сгради, разположени на три петна в непосредствена близост.
4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
4.1. Изисквания към вида и съдържанието на Доклада
Всички части на инвестиционния проект, които са основание за издаване на разрешение за
строеж, се оценяват за съответствието им с основните изисквания към строежите.
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Оценката за съответствие да се извърши като комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6 т. 2
от ЗУТ.
Докладът се изготвя в съответствие с разпоредбите на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ:
„(5) Оценката обхваща проверка за съответствие със:
1. предвижданията на подробния устройствен план;
2. правилата и нормативите за устройство на територията;
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3;
4. взаимната съгласуваност между частите на проекта;
5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на
съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
7. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) други специфични изисквания към
определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
8. (нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) изискванията на влезли в сила
административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са
необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на
околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство
или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в
проекта;
9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) изискванията за предотвратяване
на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за
човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на
околната среда.”

и трябва да съдържа заключения и за:
•

спазване на изискванията на нормативните актове за проучване и проектиране;

•

оценка на достоверността на модела на конструкцията, чрез който е извършено нейното
статико-динамично изследване, пълнота на текстовите и графичните материали и
съответствие на статическите изчисления, оразмеряването и конструирането с
нормативните изисквания;

•

пълнота на проектната документация, съгласно Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти.

Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и
подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата
консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се
подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти,
извършили оценката.
Докладът трябва да бъде представен в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и един – на
електронен. Файловете да са във формат *.doc и *.pdf.
Едновременно с комплексния доклад Изпълнителят представя и проект на заявление до
компетентния орган, издаващ разрешението за строеж, с приложен пълен комплект
документи за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж.

Техническа спецификация за поръчка „Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект
„Ремонтно складова база и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните
изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”
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4.2. Изисквания към заверката на проекта по част „Конструктивна“
Оценката за съответствие по част „Конструктивна” се представя като част от комплексния
доклад.
Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и
текстови, по част „Конструктивна” на инвестиционния проект.
4.3. Изисквания към екипа на Изпълнителя
Лицето, изготвящо Доклада за оценка за съответствие, трябва да е регистрирана фирма –
консултант, несвързана с проектанта.
Изпълнителят трябва да притежава Удостоверение (Лиценз) за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и за упражняване
на строителен надзор, издаден при условията и по реда на чл. 166, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 1 от Закона за устройството на територията (ЗУТ). Чуждестранните участници представят
документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен
орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство (чл. 166, ал. 7 от ЗУТ).
Оценката за съответствието на част „Конструктивна” на проекта, съгласно чл. 142, ал. 10 от
ЗУТ, трябва да се извърши от физическо лице, упражняващо технически контрол по част
„Конструктивна”, включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в „Държавен вестник”, или
в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка
на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство..
Оценката за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционния проект трябва да
се извърши съгласно разпоредбите на чл. 142, ал. 11 от ЗУТ от физическо или юридическо
лице, което отговаря на изискванията на Закона за енергийната ефективност и е вписано в
публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от същия закон.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
5.1. Срок за изпълнение на възложените услуги
Срокът за изпълнение на възложените услуги започва да тече от датата на подписване на
договор по тази процедура за възлагане и приключва на датата на съгласуване и одобрение
на работния проект от органа, издаващ разрешение за строеж.
Срокът за изпълнение на възложените услуги включва междинен срок за изготвяне на
комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и
заверка по част „Конструктивна” – не повече от 20 (двадесет) календарни дни, считано от
датата на предаване от Възложителя на Изпълнителя на работния проект, придружен с
всички необходими документи и съгласувания, необходими за изпълнение на предмета на
поръчката.
5.2. Място за изпълнение на поръчката
Мястото за изпълнение на поръчката е офисът на Изпълнителя.
5.3. Предаване на резултати
Изпълнителят предава на Възложителя изготвения Доклад с придружително писмо, като
страните по Договора подписват двустранен приемо-предавателен протокол.
Техническа спецификация за поръчка „Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект
„Ремонтно складова база и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните
изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”
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Изпълнителят отстранява всички забележки към доклада за съответствие, направени от
компетентния орган за издаване на разрешение за строеж, независимо от предшестващо
одобрение на възложителя.
5.4. Одобрение на резултатите
Възложителят назначава технически съвет на НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“ за
разглеждане на Доклада. Възложителят има право да приеме без забележки, да върне за
доработка или да не приеме Доклада за съответствие при условията на договора за
изпълнение на поръчката.

Техническа спецификация за поръчка „Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект
„Ремонтно складова база и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните
изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”
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(Образец)
………………………………………………………………………………………………..
(фирма)
ДО
НЕК ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“
ГР. СОФИЯ
УЛ. „ЛАВЕЛЕ” № 26
ОФЕРТА
За „Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база
и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към
строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”,
язовирен район „Въча“, НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След като се запознах (ме) с Вашите изисквания за участие в избор на изпълнител за
Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и
служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към
строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”,
язовирен район „Въча“, НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“:
подписаният…….........................................................................................................., заявявам(е),
че съм(сме) съгласен(и) да изпълним поръчката, при следните условия:

1. Цената на услугата е ……………(…………………с думи………………….…..лв.) без ДДС.
Така предложената обща сума за изпълнение на поръчката е с включени всички разходи за
изпълнение на поръчката.
2. Срокът за изпълнение на възложените услуги започва да тече от датата на подписване на
договор по тази процедура за възлагане и приключва на датата на съгласуване и одобрение
на работния проект от органа, издаващ разрешение за строеж.
Срокът за изпълнение на възложените услуги включва междинен срок за изготвяне на
комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и
заверка по част „Конструктивна” – …………………………. (не повече от 20) календарни дни,
считано от датата на предаване от Възложителя на Изпълнителя на работния проект,
придружен с всички необходими документи и съгласувания, необходими за изпълнение на
предмета на поръчката.
3. Представляваната от мен фирма не е свързана с проектанта по смисъла на т. 4.3. от
техническата спецификация, утвърдена от възложителя.
4. Настоящата оферта е със срок на валидност 60 дни, считано от крайния срок за подаване
на офертите.
5. Начин на плащане, както следва:

Оферта (образец)
Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни помещения,
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•

70% от стойността на договора и 100% ДДС се заплаща в срок до 30 (тридесет)
календарни дни, считано от датата на получаване на данъчна фактура за 100% от
стойността на договора, издадена на основание утвърден протокол от техническия
съвет на Предприятие „Язовири и каскади“ за приемане без забележки на комплексния
доклад за оценка на съответствието и заверката по част „Конструктивна” на
инвестиционния проект.

•

30% от стойността на договора се заплаща в срок до 30 календарни дни, считано от
датата на изготвяне на двустранен протокол, удостоверяващ одобряването на
инвестиционния проект от органа, издаващ разрешение за строеж.

6. Запознати сме и ще спазваме изискванията на техническата спецификация.
7. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката __________________ подизпълнители.
(ще ползваме/няма да ползваме)

8. Декларирам, че съм запознат с условията на проектодоговора.
9. Декларирам, че ще спазвам действащите в страната технически норми и стандарти.
10. Уведомени сме, че критерия за оценка на предложението е „най-ниска цена“.

Приложения:
1. Административни сведения за участника.
2. Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП).
3. Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП).
4. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
5. Декларация за използване на подизпълнител.
6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.
7. Копие от Удостоверение/Лиценз за вписване в регистъра на консултантите.
8. Подписан и подпечатан списък с изпълнени през последните 3 години дейности с
предмет, сходен с предмета на поръчката.
9. Подписан и подпечатан списък с трите имена и длъжност на лицата, които ще
изпълняват поръчката.
10. Парафиран проект на договор.

Дата : ..................2017 г.

Подпис и печат:
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(ПРОЕКТ)

ДОГОВОР
№……………………………..
Днес,......................... 2017 г., в гр. София, между:
„Национална електрическа компания“ ЕАД, вписано в Търговския регистър на Агенция по
вписванията към Министерство на правосъдието, ЕИК 000649348, гр. София, ул. „Триадица“
№ 8, в качеството си на Възложител чрез Предприятие „Язовири и каскади“, ЕИК
0006493480375гр. София, район Възраждане, ул. „Лавеле“ № 26, п.к. 1000, представлявано
от Милчо Иванов - Управител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и ………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………, със седалище гр. ……….., ул. „…………………”… и адрес за
кореспонденция гр. ……….., ул. „………….”…, ЕИК …………………….., представлявано от
…………………………, длъжност..............., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
на основание прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се сключи този
договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга с предмет:
„Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и
служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към
строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”,
язовирен район „Въча“, съгласно условията на договора, Техническата спецификация и
приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора.
II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
2. Общата стойност на договора е в размер на ........................................................ (словом)
лева, без ДДС.
(В ПРОЕКТО-ДОГОВОР, ЧАСТ ОТ ОФЕРТАТА, НЕ СЕ ПОПЪЛВАТ ЦЕНИ)

3. Цената по Раздел ІІ, чл.2 формира цялостно и окончателно възнаграждение на
Изпълнителя за изпълнение на договора, като включва всички разходи на Изпълнителя за
изпълнение на възложените работи.
4. Заплащането на цената по Раздел ІІ, чл. 2 от настоящия договор се извършва по банков
път, както следва:
4.1.
70% от стойността на договора и 100% ДДС се заплащат в срок до 30 (тридесет)
календарни дни, считано от датата на получаване на данъчна фактура за 100% от
стойността на договора, издадена на основание утвърден протокол от техническия съвет на
Предприятие „Язовири и каскади“ за приемане без забележки на комплексния доклад за
оценка на съответствието и заверката по част „Конструктивна” на инвестиционния проект.
4.2.
30% от стойността на договора се заплащат в срок до 30 календарни дни, считано от
датата на изготвяне на двустранен протокол, удостоверяващ одобряването на
инвестиционния проект от органа, издаващ разрешение за строеж.
5. Банковите разходи в банката на Възложителя са за сметка на Възложителя, а в банката
на Изпълнителя - за сметка на Изпълнителя.
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6. Банковата сметка на Изпълнителя е:
IBAN:…………………………………………
BIC……………………………………………
ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЗАСТРАХОВКИ
7. При подписването на договора, Изпълнителят предава на Възложителя гаранция за
изпълнение на задълженията му по договора под формата на паричен депозит, внесен по
сметка на Възложителя или безусловна, неотменяема, банкова гаранция, издадена в полза
на Възложителя, в размер на 5% от общата стойност на договора по Раздел ІІ, чл. 2.
Представянето на гаранция за изпълнение е условие за подписване на договора.
7.1. Паричният депозит може да се внесе и в касата на предприятие „Язовири и каскади“, гр.
София, ул. „Лавеле“ №26.
7.2. Срокът на валидност на банковата гаранцията следва да е до 30 (тридесет) календарни
дни, след изтичане на договорните задължения на Изпълнителя. Ако в процеса на
изпълнение на договора се окаже, че банковата гаранция не покрива целия срок на
договора, Изпълнителят се задължава преди изтичане валидността ѝ, да удължи срока на
валидност до определения срок и да удостовери това обстоятелство пред Възложителя.
7.3. В случай че не бъдат изпълнени задълженията по предходната точка, Възложителят
има право да инкасира гаранцията за изпълнение в пълния размер и да развали договора с
всички законови последици.
7.4. Гаранцията за изпълнение е платима на Възложителя като компенсация за вреди,
причинени от неизпълнение на договорните задължения от страна на Изпълнителя.
7.5. Гаранцията ще бъде освободена и върната на Изпълнителя, не по-късно от 30
календарни дни, считано от датата на одобряването на инвестиционния проект от органа,
издаващ разрешение за строеж на основание двустранен протокол, удостоверяващ
одобряването на инвестиционния проект от органа, издаващ разрешение за строеж.
8. При подписване на договора Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя копие
на застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ, с която той застрахова професионалната си
отговорност за вреди причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица
в следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на
задълженията му. 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 ѝ.
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ
9. Срокът за изпълнение на поръчката е както следва:
9.1.
Срокът за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта с
основните изисквания към строежите и заверка на проекта по част „Конструктивна” ………………………… (не повече от 20) календарни дни, считано от датата на предаване с
протокол от Възложителя на Изпълнителя работния проект, придружен с всички необходими
документи и съгласувания, констатирано с приемо-предавателен протокол.
9.2. При предаване на доклада от Изпълнителя на Възложителя се съставя приемопредавателен протокол.
9.3. В 20-дневен срок от датата на протокола по чл.9.2 Възложителят назначава технически
съвет (ТС) за разглеждане на разработката.
9.4. Времето, от предаване на разработката до назначаване на ТС и издаване на протокол
от ТС, не се включва в срока на изпълнение.
9.5. Възложителят има право:
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- Да приеме разработката без забележки.
-

Да върне разработката със забележки при констатирани пропуски и/или недостатъци.

- Да откаже приемането поради съществени неотстраними пропуски и недостатъци и
да прекрати договора.
9.6.
В случай, че Възложителя е върнал доклада със забележки, същите се отстраняват в
определен от ТС срок, за който срок не се дължи неустойка. При неспазване на срока за
отстраняване на пропуски и/или недостатъци, определен от ТС, за забава се дължи
неустойка при условията на чл. 22 от настоящия договор. В срок от 20 дни след датата на
повторно представяне на доклада, след отстраняване на забележките, Възложителят
назначава нов ТС. Възложителят има право да връща разработката за корекция и
отстраняване на недостатъци до два пъти. Работата приключва с протокол от ТС, с който
Възложителят приема или не приема доклада.
9.7. Заедно с комплексния доклад за оценка на съответствието Изпълнителят представя на
Възложителя за преглед, подпис и извеждане заявление до компетентния орган с приложен
пълен комплект от документи за одобряване на проекта и за издаване на разрешение за
строеж.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
10. Да бъде осведомяван за хода на изпълнението на работите, предмет на настоящия
договор и да осъществява контрол по изпълнението на настоящия договор, стига с това да
не се възпрепятства работата на Изпълнителя и да не се нарушава оперативната му
самостоятелност.
11. Да предостави на Изпълнителя за ползване наличните документи, необходими за
изпълнението предмета на договора.
12. Да осигури своевременно необходимите финансови средства за изпълнението на този
договор.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
13. Да изисква от Възложителя всички документи и изходни данни, необходими за
законосъобразното изпълнение на поетите с настоящия договор задължения.
14. Да изпълни работите, предмет на настоящия договор, качествено, при спазване на
уговорените в него срокове, приложимите нормативни актове и указания на компетентните
органи, в съответствие с изискванията на Възложителя, определени в Техническата
спецификация, неразделна част от настоящия договор.
15. Да осигури на Възложителя през целия срок на договора достъп до всички материали и
документи във връзка с предмета на договора.
16. Да уведомява своевременно Възложителя писмено при възникване на пречки, които
могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на договора.
17. Да отстрани за своя сметка установени неясноти, пропуски и грешки при изпълнение
предмета на настоящия договор, констатирани от Възложителя и от компетентния орган по
одобряване на инвестиционния проект, в указан от Възложителя срок.
VIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
18. 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.
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19. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.Страната не може да се
позове на непреодолима сила, ако е била в забава по собствена вина.
20. С настъпването на непреодолима сила се спира изпълнението на договора. След
възстановяване на изпълнението на договора срокът му се удължава с времето, през което
е била налице непреодолимата сила.
21. Когато действието на непреодолима сила продължи повече от двадесет дни, всяка от
страните може да поиска договора да бъде прекратен.
VIІI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
22. При неизпълнение на което и да е задължение от страна на Изпълнителя(с изключение
на случаите на непреодолима сила) той дължи на Възложителя неустойка в размер на 1%
от стойността на Договора за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от стойността на
договора.
22.1. При нарушение на задълженията по раздел ХІ от настоящия договор Изпълнителят
дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора.
23. При забавяне на плащанията по този договор от страна на Възложителя, той дължи на
Изпълнителя обезщетение в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 2 (два)
пункта на годишна база върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 10% от
стойността на договора.
24. Неустойка по този договор се изплаща в 10-дневен срок от датата на предявяване на
претенциите. Ако в определения за това срок Изпълнителят не изпълни задължението си да
изплати размера на дължимата неустойка, Възложителят има право да инкасира тази
стойност от гаранцията за изпълнение на договора или да я удържи от плащането.
25. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото ѝ да
търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка,
доказани по съответния ред.
26. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от
действащото законодателство.
IХ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:
27. С изтичане срока на договора.
28. По взаимно писмено съгласие между страните.
29. В случаите на непреодолима сила по чл. 21 от договора.
30. Възложителят може без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за
нарушаване на Договора, чрез писмено уведомление до Изпълнителя да прекрати Договора
частично или изцяло:
а) При закъснение на изпълнението на някое от задълженията на Изпълнителя с повече от
10 (десет) дни след сроковете по чл.9 от Договора, Възложителят има право да прекрати
договора със 7 (седем)-дневно писмено предизвестие.
б) В случай, че Изпълнителя не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора
или ако Изпълнителя не предприеме мерки за изпълнение на задълженията си до 7 (седем)
дни след като е бил уведомен за това, като Възложителят има право да прекрати договора.
в) Възложителят има право 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,
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както и в случай, че Изпълнителят загуби правото да упражнява дейностите, предмет на
договора.
31. Възложителят може да прекрати договора едностранно с 10 (десет) дневно писмено
предизвестие, като в този случай Възложителят не дължи на Изпълнителя обезщетение за
претърпените вреди или пропуснати ползи.
32. При прекратяване на този договор при условията на чл. 30 Възложителят задържа
гаранцията за изпълнение на договорните задължения в пълния ѝ размер.
33. Във всички случаи на прекратяване на договора Възложителят не е задължен да
изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на
Изпълнителя.
34. При прекратяване на договора страните подписват двустранен споразумителен
протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения до момента на прекратяване на
договора.
X. ОТГОВОРНИ ЛИЦА
35. Лица, отговорни за изпълнението на договора са:
За Възложителя:
име:________________
адрес: ________________
тел.: ________________
e-mail: ________________

За Изпълнителя:
име: ________________
адрес: ________________
тел.: ________________
e-mail: ________________

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
36. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица
информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия
договор.
37. 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.
38. Всеки документ, изготвен от Възложителя, станал достояние на Изпълнителя, следва да
бъде върнат след прекратяването на договора.
ХІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
39. Този договор влиза в сила от датата на подписването му и представяне на гаранция за
изпълнение.
40. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя са валидни, когато са изпратени по
пощата (с обратна разписка), по факс на адреса на съответната страна, по официален email на съответната страна или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна.
41. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства,
изискващи съставянето на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна
отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата.
Страната е длъжна да отговори в тридневен срок след уведомяването.
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42. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на този договор, се решават по
взаимно съгласие. При не постигане на съгласие, спорът се решава при спазване
разпоредбите на българското право.
43. Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра по един
за всяка от страните, всеки със силата на оригинал.
Неразделна част от Договора са следните приложения:
1. Офертата на Изпълнителя.
2. Техническа спецификация на Възложителя.
3. Документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МИЛЧО ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА НЕК ЕАД,
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

………………………..
………………………..

Договор (проект)
Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни
помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в България и
заверка на проекта по част „Конструктивна”, язовирен район „Въча”
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ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
от Участник в обществена поръчка с предмет:
“……………………………………………….”
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ/а лична карта №

от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

представляващ/а

,
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.

2017г.

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.

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:
“……………………………………………………..”
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ/а лична карта №

от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

представляващ/а

,
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/а 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/а 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.

2017г.

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.

Образец на декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/
с ЕГН
, притежаващ/а лична карта №
от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

в качеството си на

,
със седалище
и адрес на управление:

,
Участник в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и
служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към
строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”,
язовирен район „Въча“
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
Известна ми е отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата:

2017 г.

Декларатор:

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал.1 от ЗОП
във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет:
„Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и
служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към
строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”, язовирен район
„Въча“ ,
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ л. к. №

от МВР, гр.

, издадена на

, адрес:

,

представляващ

в качеството си на
със седалище и адрес на управление:

, тел./факс:
вписванията с ЕИК №

, вписано в Търговския регистър към Агенцията по
,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка
/ Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:
*Невярното се зачертава.

І. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………………..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на
следния подизпълнител: ..................................................................................................................
(ЕИК и н аиме нова ние н а подизпъл ни т еля с ъглас но регис тра цият а му)
ІІ. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………..……..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на
следния подизпълнител: ..................................................................................................................
(ЕИК и н аиме нова ние н а подизпъл ни т еля с ъглас но регис тра цият а му)
ІІІ. Видове работи от предмета на поръчката:……………………………….……………………..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на
следния подизпълнител: ..................................................................................................................
(ЕИК и н аиме нова ние н а подизпъл ни т еля с ъглас но регис тра цият а му)

Дата: ........................................

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

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го
представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с
предмет:
„Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова
база и служебни помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните
изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част
„Конструктивна”, язовирен район „Въча“:
Долуподписаният

………………………............................................................................,

представляващ ................................................. в качеството си на ...................................,
със

седалище

и

адрес

на

управление:

............................................,

ЕИК

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

в

частта

по

подизпълнител

са:

.................................................................
Дейностите,

които

ще

изпълняваме,

като

......................................................................
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право
да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Дата: ..........................

Декларатор:
/............................../

Забележка: Подава се, когато е приложима.

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника:
……………………………………………………………………………………………………..
2. Седалище и адрес на управление: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № / бл., ап.)
ЕИК / БУЛСТАТ: ........................................................................................
телефон №: ……………………… факс №:………………………………………………
e-mail :…………………………………………… …………………………………
2.1. Адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
3. Представляващ фирмата, съгласно регистрацията:
Трите имена: .……………………………………............................................................................
4. Лице за контакти:....................................................................................................
Длъжност: ..............................................................................................................
телефон/ факс ....................................................................................................
5. Обслужваща банка: ……………………………………………………………..
IBAN: ………………………………………………………………………………………..
BIC: …………………………………………………………….
6. Титуляр на сметката:…………………………………………………………………………..

Дата:...............................2017 г.

Име, подпис и печат:.......................

Административни сведения (образец)
Изготвяне на доклад за съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни помещения,
язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към строежите в България и заверка на проекта по част
„Конструктивна”, язовирен район „Въча”
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ДО
Г-Н МИЛЧО ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
„ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“
гр.София, ул. „Лавеле“ №26
факс: 02 / 988 55 45 ; 02 / 988 19 41
ЗАЯВКА
ОТНОСНО: Разрешение за оглед на стратегически обект

Уважаеми г-н Иванов,
Във връзка с участието ни в процедура с предмет „Изготвяне на доклад за
съответствие на работен проект „Ремонтно складова база и служебни
помещения, язовирна стена „Цанков камък“ с основните изисквания към
строежите в България и заверка на проекта по част „Конструктивна”,
язовирен район „Въча“, моля да ни бъде разрешен еднократен достъп до язовирна
стена „Цанков камък“ за оглед на .................... 2017 г. от ………….... часа.
Лицата, които ще посетят обекта на посочената дата са:
1. .................................................................................................
2 .................................................................................................
3 .................................................................................................
(Трите имена и ЕГН или № на лична карта)
Моторно превозно средство (при посещение с МПС)
Марка :……….
Модел:………
Регистрационен номер: …………..

С уважение.....................................
/подпис и печат/
/Име/
/Длъжност/
/Фирма, адрес, контакти/

