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:
„Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена
„Въча“, язовирен район „Въча“
Правно и фактическо основание: чл. 20, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
Възлагане на обществена поръчка за строителство с код по CPV45243110-6 (СМР на
съоръжения за укрепване на скалист бряг).
Във връзка с необходимостта на възложителя да се обезопаси зоната на левия скат над
короната на язовирна стена Въча чрез омрежване на близко разположен участък, е
необходимо да се възложи обществена поръчка с предмет: „Ремонт на обезопасяване
зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“
Изискванията към изпълнението на поръчката са описани подробно в утвърдена от
възложителя техническа спецификация, неразделна част от настоящата покана.
1. 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.
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
предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от
стойността на обществената поръчка. 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 декларация за съгласие и декларации по чл. 97,
ал. 5 от ППЗОП подписана от лицето/лицата, които представляват подизпълнителя.
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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.Краен срок за представяне на офертата е 17:30 часа на 09.10.2017 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. Анна Тотева тел: 02/988 56 15(16;17;18), вътр. 2260 или инж. Илия Тамахкяров
тел: 02/988 56 15(16;17;18), вътр. 2054, НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”.
3. 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 единична и обща цена участникът ще бъде предложен
за отстраняване.
•
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.
4. Показател за оценка на допуснатите оферти: „най-ниска цена”.
5. Прогнозна и максимална стойност
5.1 Прогнозната и максимална стойност на Възложителя за изпълнение на поръчката е 19
000 (деветнадесет хиляди) лева без ДДС
5.2 Участник, направил предложение над максималната стойност, ще бъде предложен за
отстраняване от участие.
6. Условия и начин на възлагане и на плащане
6.1. Срокът за изпълнение на СМР по договора започва да тече от датата на предаване на
площадката с двустранно подписан предавателен протокол и приключва на датата на която
изпълнителя уведоми писмено възложителя за приключване на работата.
Срокът за изпълнение на възложената работа – не повече от 20 (двадесет) работни дни,
считано от датата на предаване на площадката от Възложителя на Изпълнителя .
6.2.Не е предвидено авансово плащане.
6.3.Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката, с класирания на първо
място участник, определен за изпълнител.
6.4.Определеният за изпълнител обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е
5 (пет) на сто от стойността на договора.
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6.5 Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция
или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
6.6 Гаранцията под формата на парична сума или банковата гаранция може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
6.7. 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, гр. София, ул. „Лавеле“ №26.
6.8.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.
6.9.Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за
изпълнение на поръчката.
6.10 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.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
6.11. Плащането се извършва по банков път, както следва:
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати изпълнените работи по предмета на договора в срок до 30
(тридесет) дни от датата на представяне на двустранно подписан протокол за реално
изпълнени видове и количества работи, приемателен протокол и данъчна фактура,
представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.
Извършване на оглед на обекта (по преценка на кандидата): Необходимо е
подаване на писмена молба до Управителя на НЕК ЕАД, Предприятие „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“.
7.1. За работа на обекта: Изисква се издаване на допуск за работа в стратегически обект за
всеки член от екипа на изпълнителя.
След сключване на договор, на основание чл.40, т. 2 от ППЗДАНС на участника, определен
за изпълнител на поръчката се издава разрешение за допуск за работа в стратегически
обекти за извършване на конкретно възложена задача.
Разрешението се издава от ДАНС за физически лица, които ще изпълняват тази задача. За
получаване на разрешението е необходимо:
Изпълнителят да изпрати писмо до НЕК ЕАД, управление „Сигурност“ със:
списък с пълните имена на лицата и идентифициращи данни от документа за
самоличност (единният граждански номер, № на Личната карта, рождена дата и адрес на
лицето);
изискуемите документи за проучване, (чл.45, ал.1 от ППЗДАНС) за всяко от лицата
(оригинали или заверени „вярно с оригинала“, подпис и печат):
1. Въпросник-декларация – попълнен (предоставя се след сключване на договор);
2. Свидетелство за съдимост;
3. Удостоверителен документ за липса на психични заболявания;
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4. Удостоверение от прокуратура - (няма образувани досъдебни производства за
умишлени престъпления от общ характер);
8. Изисквания към участника:
Участникът следва да е изпълнил през последните 5 години дейности с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката.
Изискването се удостоверява със списък на изпълнените СМР през последните пет
години, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване
на възложителите, стойностите и датите на които е приключило изпълнението, мястото вида
и обема на извършената работа.
За сходни с предмета на обществената поръчка дейности се считат следните: СМР на
съоръжения за укрепване на скалист бряг.
8.1.
Участникът трябва да осигури необходимия квалифициран персонал за изпълнение
на обекта:
Ръководителят на работната група да притежава минимум III-та квалификационна степен
АРАС /ИРАТА/. (АРАС – асоциация на фирми работещи по алпийски способ);
Изпълнителите от работната група да имат завършен курс за минимум I-ва степен за работа
чрез „въжен достъп“.
Участникът да разполага с необходимите предпазни съоръжения и оборудване, с които ще
се изпълнява поръчката
Необходимите предпазни съоръжения и оборудване да са проверени съгласно БДС EN
365:2004+AC:2006 или еквивалент.
Участникът да ползва собствени елекросъоръжения за временно ел. захранване и носи
отговорността за тяхното съответствие с нормативните изисквания
8.2.
Участникът представя списък на екипа от работници, които ще изпълнят поръчката. В
списъка се посочва име на ръководителя и изпълнителите от работната група; образование,
квалификационна степен по АРАС/ИРАТА със заверени копия от удостоверенията.
9. Документи, представяни от участника при подаване на оферта:
9.1. Попълнена по образец оферта;
9.2. Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП);
9.3. Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
9.4. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
9.5. Декларация за подизпълнител.
9.6. Административни сведения за участника;
9.7. Копие от валиден документ за работа чрез въжен достъп на ръководителя на екипа и
изпълнителите от работната група.
9.8. Подписан и подпечатан списък с изпълнени през последните 5 години дейности с
предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката съгласно изискванията в т.8 от
поканата.
9.9. Подписан и подпечатан списък с трите имена и длъжност на лицата, които ще
изпълняват поръчката (в свободна форма), съгласно изискванията в т.8 от поканата.
9.10. Подписан и подпечатан списък (в свободна форма) на съоръженията и оборудването,
с които ще се изпълнява поръчката, проверени съгласно БДС EN 365:2004+AC:2006 или
еквивалент,
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9.11. Подписан и подпечатан списък с оборудване за временно ел. захранване.
9.12. Парафиран проект на договор.

10. Документи, представяни от изпълнителя при подписване на договор
10.1. Гаранция за изпълнение на договора.
10.2. Копие на застраховка по чл. 171 от ЗУТ.
10.3. План за безопасност и здраве за изпълнението на монтажните работи, съгласно
изискванията на „Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на монтажни работи“, както и да
са съобразени с изискванията на „Правилник за безопасност при работа в неелектрически
уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и
хидротехнически съоръжения“, както и други нормативни документи, касаещи безопасността
и здравето при изпълнение на монтажни работи, изготвен, подписан и подпечатан от
проектант с пълна проектантска правоспособност, което се удостоверява със съответното
удостоверение.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.

Техническа спецификация;

2.

Образец на оферта;

3.

Проект на Договор;

4.

Проект на споразумение по ЗБУТ;

5.

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

6.

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

7.

Декларация по чл. 101 ал. 11 от ЗОП;

8.

Декларация за подизпълнител;

9.

Справка административни сведения на участника;

10.

Образец на заявка за оглед на стратегически обект.

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“

УТВЪРЖДАВАМ,
УПРАВИТЕЛ:
(инж. М. Иванов)
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
„Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена
„Въча“, язовирен район „Въча“
1. Въведение
Хидровъзел „Въча” е изграден на река Въча. Намира се на 18 km от гр. Кричим и на 5 km от
яз. „Кричим“. Преработва водите на реката от кота 535,80 до кота 412,00. Язовирна стена
„Въча" е изградена като бетонно-гравитачна с разширени фуги. Тя е с максимална височина
144,50 m и дължина по короната 420 m. По короната на стената минава експлоатационен
път, който се отклонява от републикански път III-ти клас „Кричим – Девин“.
2. Обхват на обществената поръчка
Предметът на обществената поръчка е да се обезопаси зоната на левия скат над короната
на язовирната стена чрез омрежване на близко разположен участък. Общата площ на
участъка е 1100 m2 (Приложения №1 и №2).
Обхватът на поръчката включва следните дейности:
• Обрушване на опасни разхлабени скални късове и земна маса по ската с общ обем
5 m3, за създаване на подходяща основа на омрежването.
• Извозване на обрушените земни и скални маси до място, посочено от Възложителя,
намиращо се на отстояние 1 km от обекта.
• Доставка и монтаж на стоманена мрежа по ската със стоманени анкери и крепежни
елементи.
3. Съществуващо положение
В зоната на левия скат непосредствено след короната на стената е налице изветрял
участък, от който се свлича скална маса. Под участъка се намира опорен стълб от
геодезичната мрежа на язовирна стена „Въча“. Периодично се наблюдава откъсване на
скални късове, които създават опасност от трудови злополуки при ежедневната работа на
експлоатационния персонал. За безопасното изпълнение на геодезичните дейности във
връзка с техническия контрол на стената е необходимо скатът да бъде обезопасен с мрежа.
В площта на зоната за омрежване, посочена в тази техническа спецификация и
количествената сметка към нея, е включено 20% завишение, отчитащо неравността на
терена (откоса) и не е включено застъпване на мрежите, което при различна ширина на
рулото ще определи различна допълнителната площ за застъпване.
В петата на откоса при площадката на короната е изградена подпорна стена.
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Скалният откос над язовирната стена в левия бряг е изграден от биотитови и
амфиболбиотитови гнайси с шистни прослойки.
В обсега на обекта няма установени излази на подземни води. В периоди най-вече на
обилни валежи се формират пукнатинни води.
4. Изисквания към изпълнението на поръчката
Да се предвиди монтаж на необходимите за изпълнението на работите обезопасителни
системи за площ на обекта от 1100 m2, след което скатът да се почисти от разхлабени
скални късове и земна маса. Свалените скални и земни маси се натоварват на
автотранспорт и се извозват за депониране на място, указано от Възложителя. Транспортно
разстояние до депонията - 1 km.
Зоната от ската, определена за омрежване, да се покрие с един пласт стоманена мрежа,
като за целта се използват прикрепващи елементи - планки, въжета, анкерни болтове и др.,
необходими за изпълнението предмета на поръчката. След приключване на работите да се
предвиди демонтаж на обезопасителните системи.
Мрежата да е по БДС EN 10223-6:2013 или еквивалент, плетена с ромбоидни отвори
(максимален отвор 50/50 mm), стоманена, горещо поцинкована (маса на цинковото покритие
да не е по-малко от 255 g/m2). Минималният диаметър на тела да е 2,7 mm. Минималната
ширина на ролката мрежа да е 1,5 m.
Вертикалните застъпвания на мрежата да са разположени в равнината на откоса едно до
друго. Мрежата да бъде опъната така, че да не провисва и да образува „джобове“.
Да бъде осигурена непрекъснатост на омрежването по цялата площ, като минималното
хоризонтално и вертикално застъпване на мрежата да е 0,3 m. Застъпването на отделните
ивици мрежа да е подсигурено чрез завързването им през максимум 0,5 m със стоманена
тел (минимален диаметър на тела 3,0 mm, маса на цинковото покритие не по-малко от
255 g/m2), като се гарантира равноякостна връзка на обшивката и шевовете.
В горния край на откоса, захващането на мрежата за ската да бъде посредством анкери
(горни носачи) от стомана В420 (А-III) съгласно БДС 4758:2008 или еквивалент с диаметър
минимум N20. Носачите да са с дължина на закотвяне минимум 0,8 m и да завършват с кука
0,1 m извита на 90°. Максималното отстояние между горните носачи да е 1 m. За окачване
на мрежата върху анкерите в горния край се поставят хоризонтални стоманени пръти
(стомана В420 (А-III) съгласно БДС 4758:2008 или еквивалент с диаметър минимум N20) с
дължина 3 до 6 m и застъпване 1 m, осигурено със стоманена тел, горещо поцинкована
(маса на цинковото покритие - не по-малко от 255 g/m2), с минимален диаметър на тела
3,0 mm.
Всички междинни анкери за закрепване на мрежата към ската да бъдат от стомана В420
(А-III), съгласно БДС 4758:2008 или еквивалент, с диаметър минимум N20 и да завършват с
резба с минимална дължина, осигуряваща монтажа на крепежните планки и гайки. При
използването на шпилки, същите да са с клас мин. 8,8, поцинковани, с диаметър минимум
20 mm. Дължината на закотвяне на анкерите да е минимум 0,45 m.
Планките да са с минимални размери 100х100х4 mm.
Монтажа на анкерите да се извършва в предварително изпълнени дупки с диаметър
минимум 30 mm в скалния масив, запълнени с циментов разтвор 1:1 (цимент 42,5 R).
Анкерирането на мрежите към ската да се изпълни в зони със здрава скала и с минимална
гъстота един анкер на 6 m2 площ. Анкерите да са поставени във вертикални редици, а не
шахматно, за да не възпрепятстват свличането на обрушена скална маса към петата на
откоса. При монтажа на анкерите, мрежите да прилепват плътно към ската.
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Всички предварително изпълнени дупки за анкери да се почистят преди анкерирането.
В петата на откоса над подпорната стена, захващането на мрежите да позволява
почистване на падналите скални късове.
Крепежните елементи (анкери, носачи, планки, гайки и др.) да са горещо поцинковани
съгласно БДС EN ISO 1461:2009 или еквивалент със средна маса на покритието не по-малка
от 360 g/m2.
Всички материали, доставени и вложени на обекта, да бъдат придружени от сертификати за
качество и декларации за съответствие и произход на български език, като документите се
предоставят от Изпълнителя на Възложителя преди тяхното влагане за изпълнение
предмета на обществената поръчка.
5. Организация на работата
Изпълнителят е длъжен да не възпрепятства работата на обслужващия персонал от
язовирния район и да не блокира достъпа до технологичната площадка. Изпълнителят
трябва да планира мерки за безопасна експлоатация на пътя на короната на язовирната
стена по време на дейностите, както и мерки за предпазване от нанасяне на щети по всички
постройки, съоръжения и настилки. Нанесени щети върху инсталации, оборудване и/или
съоръжения на Възложителя или на трети лица се възстановяват от Изпълнителя за негова
сметка и по начини, съгласувани от експлоатационния персонал на Възложителя.
Изпълнителят да осигури необходимите му за извършваните работи временни електрически
уредби и източници на електроенергия (подвижни електрически генератори), като ги
разполага на обекта при спазване на условията на действащата в момента нормативна
уредба за безопасна работа в електрически и неелектрически уредби.
Изпълнителят да осигури необходимия квалифициран персонал за изпълнение на обекта:
- Ръководителят на работната група да притежава минимум III-та квалификационна
степен АРАС /ИРАТА/. (АРАС – асоциация на фирми работещи по алпийски способ);
- Изпълнителите от работната група да имат завършен курс за минимум I-ва степен за
работа чрез „въжен достъп“.
Необходимите предпазни съоръжения и оборудване да са проверени съгласно
БДС EN 365:2004+AC:2006 или еквивалент.
При подписване на договора за изпълнение на поръчката Изпълнителят да представи
План за безопасност и здраве в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004
г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР, заверен от проектант
притежаващ пълна проектантска правоспособност.
Задължение на Изпълнителя е да изготвя всички видове документи съпътстващи СМР, като
ползва Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
Окончателното приемане на обект „Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над
короната на язовирна стена „Въча“, язовирен район „Въча“ ще се извърши от приемателна
комисия, назначена от Възложителя с подписване на приемателен протокол на обекта.
6. Срок за изпълнение на поръчката
Общият срок за изпълнение на обекта, да не бъде повече от 20 (двадесет) работни дни от
подписване на протокол за предаване на работнат площадка.
7. Безопасност и охрана на труда
При изпълнение на работите и изготвяне на документи, свързани с безопасността на труда,
да се спазват следните нормативни документи:
• Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР;
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• Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при
използване на работно оборудване;
• Наредба №12 за осигуряване на ЗБУТ при извършване на товарно-разтоварни работи;
• Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на първоначално обучение и
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд;
• Наредба №8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите;
• Наредба №РД-07/8 за минималните изисквания за знаците и сигналите за безопасност
и здраве при работа;
• Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
• Наредба №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар;
Всички други действащи в Република България нормативни документи, свързани с
изпълнението на поръчката.
8. Опазване на околната среда
При извършване на дейностите по изпълнението на поръчката, Изпълнителят следва
да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно
опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. При извършване
на дейности свързани с образуването на отпадъци, следва да се предприемат мерки за
предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване
Изпълнителят е длъжен незабавно да извърши действия за ограничаване на отрицателните
последици върху всички компоненти на околната среда. Всички разходи за възстановяване
на качествата на компонентите на околната среда се заплащат от Изпълнителя.
Възприетата технология на работа не трябва да допуска вредни или токсични отпадъци,
субстанции и вещества, както и шум извън границите на нормативно установените норми.
Всички генерирани отпадъци да се събират разделно, като след приключване на СМР да се
извозят своевременно на места и по ред, указан от Възложителя без да се допуска
разпиляването или разпрашаването им.
Задължение на Изпълнителя е да бъдат опазени собствеността и имуществото на
физически и юридически лица от евентуални замърсявания и други вредни въздействия
произтичащи от изпълнението на всички дейности.
9. Гаранции
Гаранционният срок за извършените работи и монтирани съоръжения да е минимум
10 години и започва да тече от датата на приемане на обекта с двустранно подписан
протокол, без забележки.
Приложения:
Приложение №1 – Геодезична снимка – участък за обезопасяване
Приложение №2 – Снимков материал
Приложение №3 – Количествена сметка
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Приложение 2
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Приложение 3

Количествена сметка
за
„Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна
стена „Въча“, язовирен район „Въча“

№
1

2

Вид дейност
Почистване (обрушване) на ската от нестабилни
скални късове и земни маси
Омрежване на ската в т.ч. доставка и монтаж на
стоманена мрежа (включително корозионно
устойчиви прикрепващи елементи - шини, планки,
въжета, анкери и др.), включващи 20% за
неравности на ската.
*Посочената площ, като количество не включва
количеството мрежа за застъпване в
хоризонтална и вертикална посока на две
съседни рола.

Количества
m3

5

m2

1100

3

Натоварване и извозване на обрушена скална
маса на разстояние 1 km

m3

5

4

Непредвидени работи

%

5
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(Образец)
..
(фирма)
ДО
НЕК ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“
ГР. СОФИЯ
УЛ. „ЛАВЕЛЕ” № 26
ОФЕРТА
за „Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена
„Въча“, 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 „Ремонт на

обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен
район „Въча“,
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“:
подписаниятnn..........................................................................................................,
заявявам(е),
че
съм(сме) съгласен(и) да изпълним поръчката, при следните условия:
1. Цената на СМР е nnnnn(nnnnnnnс 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 работите, предмет на този договор е nnnnnnnnnn (не повече от
20 (двадесет) работни дни, считано от датата на предаване на работната площадка.
3. Предлаганият от нас гаранционен срок за изпълнение на обекта е nnnnгодини. (минимален
срок 10 години), и започва да тече от датата на приемане на обекта с двустранно подписан протокол,
без забележки.
4. Настоящата оферта е със срок на валидност 60 дни, считано от крайния срок за подаване на
офертите.
5. Начин на плащане, както следва: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати изпълнените работи по предмета
на договора в срок до 30 (тридесет) дни от датата на представяне на двустранно подписан протокол
за реално изпълнени видове и количества работи, приемателен протокол и данъчна фактура,
представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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. Уведомен съм, че критерият за оценка на предложението е „най-ниска цена“.
Приложения:
1.
Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
2.
Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
3.
Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
4.
Декларация за направен оглед на обекта;
5.
Административни сведения за участника;
6.
Декларация за подизпълнител (при условие, че участника ползва подизпълнител)
7.
Подписан и подпечатан списък с трите имена на лицата които ще изпълняват поръчката;
8.
Предложение, подробно описващо технологията и организацията на изпълнението по
основните видове работи заложени в техническата спецификация (в свободна форма);
9.
Количествено – стойностна сметка
10.
Подписан и подпечатан списък с изпълнени през последните 5 години дейности с предмет,
идентичен или сходен с предмета на поръчката.
11.
Копие на валиден документ удостоверяващ съответната квалификационна степен на
ръководителя и изпълнителите от работната група в АРАС /ИРАТА/ или еквивалент, заверен с „вярно
с оригинала“ и подпис.
12.
Подписан и подпечатан списък с техника и средства за работа.
13.
Подписан и подпечатан списък с оборудване за временно ел. захранване.
14.
Парафиран проект на договор.

Дата : ..................2017 г.

Подпис и печат:
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КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№

Вид работа

1

Почистване (обрушване) на ската от нестабилни
скални късове и земни маси
Омрежване на ската в т.ч. доставка
и монтаж на един пласт мрежа(включително
корозионно устойчиви прикрепващи елементи шини, планки, въжета, анкери и др.), включващи
20% за неравности на ската.
Натоварване и извозване на обрушена скална
маса на разстояние 1 km

2

3
4

Непредвидени работи /не повече от 5%/

Мярка

3

m

К-во

5

2

1100

3

5

m

m

Ед.
Обща
Стойност стойност
в лв.
в лв.

%

ОБЩА СТОЙНОСТ НА СМР + НЕПРЕДВИДЕНИ

5

Печалба /не повече от 10%/

%

ВСИЧКО без ДДС:
Забележка:
1. Всички разходи за дейности, съпътстващи организацията и изпълнението на горните позиции 1, 2, 3 и 4 да
бъдат включени в предлаганите от Кандидата/Изпълнителя единични цени.
2. Възложителят заплаща само реално извършените работи. Реалните количества се доказват с двустранно
подписан протокол между Изпълнителя и Възложителя.
3. Единичните цени са образувани при следните показатели:
• часова ставка на персонала (лв/човекочас):..nn;
• доставно-складови разходи (%):
nnnnnn;
• допълнителни разходи за механизация (%): ...nn;
• допълнителни разходи за труд(%): ............nnn;
• печалба (%)
nnnnnn.;

Изготвил:
/подпис и печат/
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ДОГОВОР

№OOOOOOOOOOO..
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. 1000представлявано
от Милчо Иванов - Управител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn...
nnnnnnnnnnn, със седалище гр. nnn.., ул. „nnnnnnn”n и адрес за
кореспонденция гр. nnn.., ул. „nnnn.”n, ЕИК nnnnnnnn.., представлявано от
nnnnnnnnnn, 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 „Ремонт на
обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, язовирен
район „Въча“, съгласно условията на договора, Техническата спецификация,
количествената сметка
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.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати изпълнените работи по предмета на договора в срок до
30 (тридесет) дни от датата на представяне на двустранно подписан протокол за реално
изпълнени видове и количества работи, приемателен протокол и данъчна фактура,
представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.2.
Когато в процеса на изпълнение на договора се установи, че е необходимо
извършването на видове и количества работи, които не са включени в техническата
спецификация, страните по договора съставят констативен протокол, в който се обосновава
необходимостта от извършването на тези работи във връзка с предмета на този договор и
при необходимост се съгласуват единични цени за извършването им при базовите
показатели (часова ставка, доставно-складови разходи, печалба), които са посочени в
предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5. Банковите разходи в банката на Възложителя са за сметка на Възложителя, а в банката
на Изпълнителя - за сметка на Изпълнителя.
6. Банковата сметка на Изпълнителя е:

IBAN:…………………………………………
BIC……………………………………………
ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЗАСТРАХОВКИ
7. 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.
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7.1. Гаранцията за изпълнение на Договора е 5% (пет на сто) от общата стойност на
договора и възлиза на nnnn. (nnnnnn) лева.
7.2. 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.
7.3. 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 „Язовири и
каскади“, в лева по банкова сметка в лева: IBAN: BG41CECB979010F2427700 и BIC:
CECBBGSF. Паричния депозит може да се внесе и в касата на предприятие „Язовири и
каскади“, гр.София, ул. „Лавеле“ №26.
Банковите разходи по откриване на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Възложителят
не дължи лихва върху предоставения депозит, като гаранция за изпълнение.
7.4. 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.
7.5. 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. 7.1 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.
7.6. 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. 7.1 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.
7.7. 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 XI от Договора.
7.8. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава без Възложителят да дължи
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
7.9.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.
8. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
копие на застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ, за строежи, 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. Срок за изпълнение на Договора:
9.1. Срокът за изпълнение на работите, предмет на този договор е nnnnnnnnnn (не
повече от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на предаване на работната
площадка.
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9.2. Не се включват в срока на изпълнение, времето от уведомяване за завършен обект до
назначаване на приемателната комисия.
9.3.Всички видове работи, съгласно технологията на изпълнение, се приемат от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се съставят необходимите документи,
съпътстващи тези работи.
9.4. Приемането на обекта ще се извърши от комисия назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с
подписване на Приемателен протокол за обекта. Срокът по чл.9.1.се счита за спазен, ако
приемането е без забележки.
V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.
10.
Гаранционният срок за обекта е nnnnn. (минимален срок 10 години)и започва да
тече от датата на подписване на Приемателния протокол за обекта.
10.1.Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.
10.2. За проявените дефекти през гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 работни дни, след писменото уведомяване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписват протокол, в който уточняват дефектите и срока, в който те
трябва да бъдат отстранени.
10.3 В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви или не отстрани проявените дефекти в
технологично необходимия срок (уточнения в протокола срок), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги
отстрани със собствени сили и средства, като уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за направените
разходи, доказани с фактури. С получаване на уведомлението се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е одобрил разходите. Посочената в уведомлението сума се превежда от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
седем дневен срок.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
11.
Страните изготвят съвместна инструкция по ЗБУТ, съответстваща на конкретните
условия за работа и одобрена от представителите на страните (ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
ИЗПЪЛНИТЕЛ).
12.
Преди започване изпълнението на работите, предмет на този договор, представител
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и техническият ръководител на обекта, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
подписват двустранен протокол, с който се установява, че от двете страни са извършени
необходимите мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи изпълнението на работите в
съответствие с посочената в чл. 11 инструкция.
13. Преди изтичане на срока на договора, ако от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е постъпило
уведомление с молба за назначаване на Приемателна комисия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана за подписване на двустранен акт за установяване
количеството на изпълнените работи към деня, в който договора трябва да приключи. При
констатиране на закъснение в деня на съставяне на акта, същото се отразява в него с
посочени точно неизпълнени количества и видове работи, предвидени в техническата
спецификация и се прилагат всички документи, удостоверяващи неизпълнението
(протоколи, кореспонденция и други писмени материали, имащи отношение към договора).
Към така съставения акт се прилага и протокол за прихващане на вземането, произтичащо
от неустойка за закъснение. Актът се съставя в два екземпляра – по един за всяка страна по
договора.
14. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се яви (не изпрати представител) за съставяне на акта
или не го подпише, актът се съставя, като се отбелязва обстоятелството и се подписва от
поне 2 свидетели. Така съставения акт (протокол) се изпраща (препоръчано с обратна
разписка или с куриер) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложените документи.
15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протокол за прихващане
на насрещни вземания, с приложени към него документи, удостоверяващи основанието и
размера на неустойката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подпише протокола и да заплати
неустойката.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
16. Да осигурява своевременно необходимите финансови средства за изпълнението на
този договор.
17. Да предаде с Протокол работната площадка.
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18. Да съобщи писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще
упражняват инвеститорския контрол.
19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да осъществява контрол по изпълнението
на работите, предмет на този Договор, влаганите материали и спазването на правилата за
безопасна работа, без това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
20. Да назначи комисия за приемане на работите в 15 (петнадесет) дневен срок след
уведомяване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че обекта е приключен.
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
21. В срок от 15 календарни дни от подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да
изпрати писмо за получаване на достъп за работа в стратегически обекти до НЕК ЕАД,
управление „Сигурност”, придружено със списък на специалистите, които ще участват в
изпълнение на поръчката. Списъкът трябва да съдържа трите имена на лицата, номер на
личната карта, ЕГН, специалност. Да бъдат предоставени за всяко физическо лице, което
ще изпълнява конкретна задача следните документи: попълнен и подписан въпросникдекларация, свидетелство за съдимост, служебна бележка от психиатър, актуална снимка и
документ за липса/наличие на водени досъдебни или съдебни производства за
престъпление от общ характер издаден от Прокуратурата.
22. Да изпълнява СМР по обекта съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
23. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и при подписване на
договора да представи План за безопасност и здраве за изпълнението на монтажните
работи, съгласно изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на монтажни
работи, както и да са съобразени с изискванията на Правилник за безопасност при работа в
неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни
мрежи и хидротехнически съоръжения, както и други нормативни документи, касаещи
безопасността и здравето при изпълнение на монтажни работи.
24. При изпълнение на възложените работи да спазва всички действащи технически
нормативни документи, БДС EN и др. при изпълнение на подобен вид работа. Да организира
и контролира работата на обекта, като носи изцяло отговорност за действията на своите
работници и на тези на подизпълнителите.
25. При подписване на протокола за откриване на работната площадка, да представи на
инвеститорския контрол на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заповедната книга на обекта.
26. Да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи в
рамките на договорения срок за изпълнение на обекта.
27. Да поддържа работната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата
по обекта да изнесе всички строителни отпадъци на определеното за целта място.
28. Изпълнителят да извозва своевременно отпадъците от обекта, без да се допуска
разпиляването им (ако е необходимо да се покриват).
29. Да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на строителството и
след приключването му.
30. Да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните
документи във връзка с изпълняваната дейност по охрана на труда, по
пожаробезопасността и по безопасността на движението.
31. Да прави промени в ръководния си състав на обекта, само след писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
32. В процеса на работа да изготвя всички документи, съпътстващи процеса на СМР, както
и да представи всички сертификати и декларации за съответствие на вложените материали.
33. Да представи заповед на техническия ръководител за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на строителната 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 ПБРНУЕТЦТМХТС.
34. При прекратяване на работата предсрочно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да премахне всички
допълнителни и помощни съоръжения и да въведе обекта в експлоатационна готовност,
осигурявайки възможност за безпрепятствена експлоатация на съоръжението.
35. Задължение на Изпълнителя е да бъдат опазени собствеността и имуществото на
физически и юридически лица от замърсяване и други вредни въздействия, произтичащи от
изпълнението на строително-монтажните работи, съпътстващи ги производствени и
транспортни дейности.
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36. Възприетата технология на работа не трябва да допуска вредни или токсични отпадъци,
субстанции и вещества.
37. Освен посоченото по-горе, Изпълнителят следва да включи и всичко онова, което той
счете за необходимо по отношение на опазване на околната среда и водите от
замърсяване.
38. Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения на изискванията по
чл.чл. 23, 24, 27, 28, 29, 30, 35 и 36 или за щети нанесени на трети лица от работници на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително подизпълнителите му) са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
39. В случай че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор
поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало
след сключване на договора и засягащо изпълнението на договора, тя е длъжна в
тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми другата страна за това.
Това уведомление следва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена
палата (БТПП). В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от БТПП, страната не може
да се позове на непреодолима сила. С настъпване на непреодолима сила се спира
изпълнението на договора.
40. Страната не може да се позове на непреодолима сила, ако е била в забава по
собствена вина.
41. 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.
42. Когато действието на непреодолима сила продължи повече от двадесет дни, всяка от
страните може да поиска договора да бъде прекратен.
Х. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.
43. В случай на неизпълнение на което и да е от задълженията от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (с изключение на случаите на непреодолима сила в хипотезата на раздел
ХІ от договора), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 0,5 % от стойността
на договора, за всеки ден закъснение, но не повече от 10 % от същата стойност.
44. При нарушение на задълженията по раздел ХІІІ, чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от настоящия
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 10% от общата стойност на
договора.
45. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закъснее да заплати, както е уговорено в този договор,
същият дължи обезщетение в размер на ОЛП на БНБ плюс 2 пункта на годишна база, но не
повече от 10% от стойността на договора.
46. 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.
47. 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.
48. Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда определен от
действащите нормативни актове. Неустойките се начисляват или прихващат от съответното
плащане, като за целта страните подписват протокол, към който се прилагат съответните
документи, доказващи неизпълнението.
ХІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:
49. С изтичане срока на договора.
50. По взаимно писмено съгласие между страните.
51. В случаите на непреодолима сила по чл. 42 от договора.
52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно, след писмено
уведомление изпратено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
53. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, без писмено предизвестие да развали този договор при
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на едно или повече от задълженията му, за
което той е бил уведомен и не е взел необходимите мерки в определения срок.
54. При предсрочно прекратяване на договора, в т.ч и при условията на чл. 42,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови експлоатационната годност на съоръжението,
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отстранявайки всички помощни съоръжения и осигурявайки възможност за неговата
безпрепятствена експлоатация.
55. При прекратяване на този договор при условията на чл.53, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа
гаранцията за изпълнение на договорните задължения в пълния размер.
56. 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.
57. При прекратяване на договора страните подписват двустранен споразумителен
протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения до момента на прекратяване на
договора.
XII. ОТГОВОРНИ ЛИЦА
58. Лица, отговорни за изпълнението на договора са:

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

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

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
59. Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица
информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия
договор.
60. 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.
61. Всеки документ, изготвен от Възложителя, станал достояние на Изпълнителя, следва да
бъде върнат след прекратяването на договора.
ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.
62. Този договор влиза в сила от датата на подписването му и представяне на гаранция за
изпълнение и приключва с изтичане на гаранционния срок.
63. 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 e-mail на съответната страна или предадени чрез куриер срещу подпис от
приемащата страна.
64. 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.
65. 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;
4. Споразумение за осигуряване на безопасност на труда.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
МИЛЧО ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА НЕК ЕАД,
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
OOOOOOOOO..
OOOOOOOOO..
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СПОРАЗУМЕНИЕ
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
към договор №............................. за Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над

короната на язовирна стена „Въча“
Днес,nnnn.... 2016 г., се подписа настоящото споразумение, 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 „nnnnnnn.. представлявано
nnnnnnnnnn. - Управител, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията към
Министерство на правосъдието ЕИК nnnnnn., със седалище гр. nnnnnn.. ул.
nnnnnnnn и адрес за кореспонденция гр. nnnn, ул. „nnnnnnnn,наричано по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, за задълженията на страните и координиране на мерките за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за обект: Ремонт на обезопасяване
зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“, 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 ЗБР, 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 техническата безопасност и
безопасността на труда, е ръководителя на групата (бригадир, технически ръководител и др.).
7. Двете страни да изготвят и подпишат 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 язовирен район и техническия ръководител) да подпишат
двустранен протокол, преди започване на работа за изпълнение на изискванията на Плана за
безопасност и здраве, съвместното споразумение и съвместната инструкция за осигуряване на ЗБУТ.
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Да определи длъжностно лице (или лица), които да приемат външния ръководен и изпълнителски
персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изискват и извършат проверка на всички предвидени в
правилниците документи.
2. Да осигури инструктиране на външния персонал, 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.
3. Да осигурява сигнализиране и обезопасяване на работните места, в съответствие със съвместната
инструкция за безопасност на труда.
4. Да осигурява спазване на определената в правилниците процедура за допускане на групата (те) до
работа.

„Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“

21/28

5. Отговорникът по здраве и безопасност при работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да провежда
контрол по отношение спазването на правилата и изискванията за здраве и безопасност в рамките на
тяхната компетентност.
ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. 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,
(удостоверения за работа чрез „въжен достъп“) и квалификационна група по безопасност на труда в
съответствие с нормативните документи и Правилник за безопасност при работа в не електрически
уредби на електрически и топлофикационни централи и по топло преносни мрежи и хидротехнически
съоръжения.
2. 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.
3. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприетите мерки по дадени от него предложенияискания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на
труда.
4. Да осигурява безпрекословно изпълняване разпорежданията на упълномощените длъжностни лица
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за
безопасна работа.
5. След допускане до работната 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.
6. 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.
7. Да представи заповед на техническия ръководител, който трябва да отговаря за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд на работната площадка, в съответствие с нормативните
актове, вкл. Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи.
8.Да представи списък на членовете на бригадите с необходимите квалификационни групи по
безопасност на труда и удостоверенията за работа чрез „въжен достъп“.
9. Да осигурява сигнализиране и обезопасяване на работните места. При изпълнение на ремонта да
се предвидят мероприятия за предпазване от замърсяване и повреди по конструкцията на стената.
10. Да извършва оценка на риска в съответствие с чл. 15 от Наредба № 2 и изискванията на
нормативните документи.
11. Да декларира, че всички лица, които ще работят на обекта са назначени по трудов договор.
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.
Настоящото споразумение се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра и представлява неразделна
част от Договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: OOOOOOOOO..
(инж. М. Иванов,
Управител П „Язовири и каскади“)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: OOOOOOOO
(OOOOOOOOOOOOO.,
OOOOOOOOOOO)
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ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.97, ал.5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП)
Долуподписаният/-ата______________________, с л.к. № _______, издадена на
(собствено, бащино и
фамилно име)
от МВР гр._________, с постоянен адрес:____________________________, в качеството си
на ___________ на _____________ със седалище и адрес на управление
гр.__________________, вписано в Търговския регистър с ЕИК ___________,
в изпълнение на чл.97, ал.5 от ППЗОП и в съответствие с изискванията на
възложителя в процедурата чрез събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „ Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна
стена „Въча“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство,
което се отнася до конкретния участник):
а) 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;
б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите
по чл. 44, ал. 5;
3. Представляваният от мен участник
а) не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
Задължавам се да уведомя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 3дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства
по т. 1 са:
1. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
2. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn или
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя
информация за обстоятелствата по т. 1 са:
1. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
2. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Дата:
Декларатор:
......................................................
(име и фамилия на представляващия/те участника)
Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията
се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява
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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:
„ Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена
„Въча“

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.
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ОБРАЗЕЦ

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.
, адрес:
в качеството си на

, издадена на
,

със седалище
и адрес на управление:

,
Участник в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„ Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена
„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:
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ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал.1 от ЗОП
във връзка с участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет:
„ Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена
„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:
№

,

, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
,
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
наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)
ІІ. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………..……..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния
подизпълнител: ....................................................................................................................
(ЕИК и
наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)
ІІІ. Видове работи от предмета на поръчката:……………………………….……………………..
..…….......................................................................................................…….………………………..
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния
подизпълнител: ....................................................................................................................
(ЕИК и
наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

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

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

ОБРАЗЕЦ
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника:
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn..
2. Седалище и адрес на управление: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn..
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № / бл., ап.)
ЕИК / БУЛСТАТ: ........................................................................................
телефон №: nnnnnnnnn факс №:nnnnnnnnnnnnnnnnnn
e-mail :nnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn
2.1. Адрес за кореспонденция: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..
3. Представляващ фирмата, съгласно регистрацията:
Трите имена: .nnnnnnnnnnnnnn............................................................................
4. Лице за контакти:....................................................................................................
Длъжност: ..............................................................................................................
телефон/ факс ....................................................................................................
5. Обслужваща банка: OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..
IBAN: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn..
BIC: nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.
6. Титуляр на сметката:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..

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

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

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:
„Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна
стена „Въча“, язовирен район „Въча“,
моля да ни бъде разрешен еднократен достъп до язовирна стена „Въча“ за оглед на
.................... 2017 г. от nnnn.... 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 :nnn.
Модел:nnn
Регистрационен номер: nnnn..

С уважение.....................................
/подпис и печат/
/Име/
/Длъжност/

„Ремонт на обезопасяване зоната на левия скат над короната на язовирна стена „Въча“

28/28

