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

П О К А Н А
НЕК ЕАД, ЕИК 000649348, гр. София, ул. „Триадица” № 8 в качеството си на възложител по
Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез Предприятие „Язовири и каскади”, гр. София,
ул. „Лавеле” № 26, Ви кани, при проявен от Ваша страна интерес, да предложите оферта за:
„Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения
от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак”, съгласно приложените технически изисквания.
1. Правно и фактическо основание: чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки
с код по CPV 71222200-2 (услуги по картографиране на селските райони).
2. Подаване на оферти и условия:
Всеки участник може да подаде своята оферта по пощата или в деловодството на НЕК ЕАД,
Предприятие „Язовири и каксади” на адрес: гр. София, ул „Лавеле” № 26. Офертата следва
да е в запечатан непрозрачен плик, попълнена съгласно приложения образец, с всички
съпътстващи я документи, описани в нея.
Върху плика се посочват адресът, определен за предаване на офертата, наименованието
на поръчката и името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, (факс), лице за контакт и електронен адрес.
В случай че участникът ще ползва подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката, същият
заявява това обстоятелство. В този случай участникът трябва да представи доказателство
за поетите от подизпълнителя/-ите задължения, като представи декларация-съгласие, подписана от лицето/лицата, които представляват подизпълнителя.
Подизпълнителят трябва да отговаря на съответните критерии за подбор, съобразно вида и
дела от поръчката, които ще изпълнява и за него да не са налице основанията за отстраняване, съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Участникът представя за всеки от подизпълнителите
информационен лист и декларации по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка.
Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в приложените
технически изисквания. При разглеждане на предложената оферта, може да се изисква
разяснения за заявени от участника данни и/или допълнителни доказателства.
Към офертата трябва да бъдат приложени всички документи, посочени в приложения
към настоящата покана образец на оферта.
Оферти, за които е установено, че са получени след обявения срок, както и такива които не
отговарят на изискванията на възложителя, посочени в настоящата покана и на
техническата спецификация, не подлежат на оценяване и класиране.
3. Краен срок за представяне на офертата е 17:30 часа на 27.03.2018 г., на адрес:
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”, гр. София, ул. „Лавеле” № 26, всеки работен
ден от 8:30 до 17:30 ч. в деловодството, или по пощата.
За допълнителна информация: НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”, Димитър Маринов – геодезист, тел: 029885615, вътр. 2083.
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4. Валидност на офертата – 90 календарни дни, считано от датата, определена за краен
срок за подаване на офертите. Срокът на валидност на офертата е времето, през което
участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.
В случай че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт, задължително се прилага пълномощно, от което да е видно, че са делегирани права за представляване на участника, както и право да оформя, подписва, подава и получава всички документи за
участие в настоящата процедура по ЗОП или процедури по ЗОП.
5. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”.
Цените в офертата следва да бъдат в български лева, без ДДС.
При несъответствие между цифровата и изписана с думи стойност, ще се взима предвид
изписаната с думи.
6. Прогнозна и максимална стойност.
Прогнозната максимална стойност на Възложителя за изпълнение на поръчката е 21 000 лв.
без ДДС. Участниците, подали оферта над тази стойност, няма да бъдат допуснати до
оценка и класиране.
7. Условия и начин на възлагане и плащане:
7.1. Изпълнението на поръчката не може да бъде повече от 90 календарни дни, считано
от датата на възлагането ѝ;
7.2. За изпълнение на поръчката ще се сключи писмен договор. Не се предвижда авансово
плащане;
7.3. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник, определен за изпълнител;
7.4. Плащане - 100% от стойността на договора се заплаща в срок до 30 календарни дни,
считано от датата на получаване на данъчната фактура-оригинал, придружена от подписан
протокол от Технически съвет, с който се приема разработката без забележки;
7.5. Определеният за изпълнител обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е
3 % (три на сто) от стойността на договора. Гаранцията се представя в една от следните
форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението,
чрез покритие на отговорността на изпълнителя;
7.6. Гаранцията под формата на парична сума или банковата гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант;
7.7. 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 се внася в
касата на предприятието;
7.8. 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;
7.9. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката;
7.10. 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.
8. Изисквания към участника:
Участникът да притежава правоспособност за извършване на геодезични заснемания по
Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). За удостоверяване на това обстоятелство,
участникът представя удостоверение за вписване в регистъра на правоспособните лица по
чл. 12, ал. 8 от ЗКИР;
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Участникът следва да има сключена валидна застраховка, съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗКИР. За
удостоверяване на това изискване участникът представя копие от застрахователната полица.
9. Документи, представяни от участника при подаване на оферта:
•
•
•
•
•
•
•

Попълнена по образец оферта, с приложения;
Проект на Договор, подписан и подпечатан;
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (когато е приложимо);
Справка административни сведения на участника.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Технически изисквания;
2. Образец на оферта;
3. Проект на договор;
4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;
5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
6. Декларация по чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
7. Декларация от подизпълнител;
8. Административни сведения.

С уважение:
инж. М. Иванов,
Управител на
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади”

Съгласували:
(инж. Р. Груев, Главен инженер) ……………………………………….

(инж. И. Марков, ръководител отдел „Технически”) ………………...

(инж. К. Иванов, ръководител отдел „Поддържане”) ………………..

(Й. Мануилова, ръководител отдел „Правен”)………………………..

Изготвил:
(инж. П. Господинов, експерт обществени поръчки) ………………..
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НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

П Р Е Д П Р И Я Т И Е „ Я З О В И Р И И К АС К АД И “

УТВЪРЖДАВАМ,
УПРАВИТЕЛ:
(инж. М. Иванов)

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за обществена поръчка с предмет
„Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения
от събирателна деривация „Равногор“ от язовирен район „Батак”, находящи се в
землищата на община Брацигово, община Пещера и община Батак”

1. Общи бележки.
Притокът на язовир „Батак“ се формира от водите на река „Мътница“, както и от водите на събирателни деривации „Равногор“, „Нова махала“, „Бистрица“, „Сокола“ – ляв и десен
канал и „Свети Константин“ – ляв и десен канал.
Събирателна деривация (СД) „Равногор“ има за предназначение да улови водите от
региона на община Брацигово, Пещера и Батак по следните поречия: р. „Павлица“,
р.„Равногорска“, „Чобаново дере“, р. „Пиздица“, р. „Мезар дере“, р. „Новомахленска“,
р.„Станково дере“ и да ги отведе във водохранилището на язовир „Батак“.
Условията, при които ще се извърши геодезическото заснемане изискват изпълнението на работите да се извърши от специализирана фирма, притежаваща необходимата квалификация и правоспособност за такъв вид дейност.

2. Предмет на задачата.
Предметът на обществената поръчка включва:
• Да бъдат заснети по геодезичен способ съоръженията от СД „Равногор“, в участъка от водохващане №1 до заустването на деривацията в язовир „Батак” от основната схема на деривацията (Приложение №1), както следва:
o Водохващания от №1 до №13 включително от основната схема на деривацията;
o Допълнително водохващане „Буково дере“ – 1 бр.;
o Допълнителни водохващания 7 бр. при водохващане „Равногорска“;
o Допълнителни водохващания 3 бр. при водохващане „Пиздица“;
o Допълнително водохващане 1 бр. при водохващане „Новомахленска “;
o Тунели – 4 бр.;
o Канали 7 бр. от основната схема на деривацията;
o Допълнителен канал 1 бр. при водохващане „Новомахленска”.
• Общата дължина на геодезично заснеманата част от съоръженията на СД „Равногор” е 22,761 km;
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• За геодезично заснетия участък от СД „Равногор” да бъдат определени сервитутите на енергийните съоръжения.
• Сервитутите на геодезично зеснетите съоръжения от СД „Равногор” да бъдат внесени в общинските администрации за нанасянето им в картите на възстановената
собственост (КВС) и/или кадастрални карти на общините Брацигово, Пещера и Батак.

3. Технически изисквания.
Задължителните изисквания, които следва да бъдат спазени са следните:
• Фирмата изпълнител да притежава правоспособност по ЗКИР;
• Геодезичното заснемане включва задължително кота преливен ръб на водохващанията, канали – закрити и открити, вход и изход на тунели, дюкери и шахти към
съоръженията, съгласно изискванията на ЗКИР;
•

Сервитутите на заснетите съоръжения от СД „Равногор” да бъдат определени
съгласно НАРЕДБА № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на земеделието и горите и министъра на регионалното развитие и благоустройството,
обн., ДВ, бр. 88 от 08.10.2004 г.;

• Материалите от геодезическото заснемане да бъдат предоставени на предприятие
НЕК ЕАД „Язовири и каскади“ във формати за графичните обекти *.cad и *.dwg,
текстови формати и регистри в *.doc и *.xls, както и отделен списък с тип на координатите B,L 2005 г. (географски формат ГГГ.ММSS на CD и на хартиен носител в
2 екземпляра.
• Котите да бъдат представени в Балтийска височинна система.

4. Безопасност и охрана на труда
4.1. Общи задължения на Възложителя и Изпълнителя:
• Фирмата следва да притежава застраховка за професионална отговорност за
периода на изпълнение на възложените работи;
• С подписването на договора за изпълнение, Възложителят и Изпълнителят
подписват и съвместно споразумение за осигуряване на ЗБУТ, в зависимост от
конкретните условия на работа;

4.2. Опазване на околната среда
• По време на изпълнението на обществената поръчка, да бъдат предприети
всички мерки за защита и опазване на околната среда;
• 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 основните дейности за изпълнение на поръчката и съпътстващите ги производствени и транспортни дейности;
• Възприетата технология на работа не трябва да допуска вредни или токсични
отпадъци, субстанции и вещества, както и шум извън границите на нормалните
производствени норми.

5. Срок за изпълнение на поръчката.
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Срокът за изпълнение предмета на обществената поръчка е 90 (деветдесет) календарни дни.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Схема на СД „Равногор“
2. СД „Равногор“ - съоръжения

ИЗГОТВИЛ:
(инж. К. Коларов, р-л сектор „Геодезични измервания“)

СЪГЛАСУВАЛИ:

Гл. инженер на ПЯК: ....................................................
(инж. Р. Груев)
Р-л отдел „Технически”: ...........................................
(инж. И. Марков)

Р-л сектор „Насипни стени”: ....................................
(инж. Т. Николов)
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ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
……………………………………………………………………..
/участник/
ДО
НЕК ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ “ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ”
УЛ. “ЛАВЕЛЕ” № 26
СОФИЯ
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
“Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения
от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак””
След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка, в съответствие с техническите изисквания за поръчка, с
предмет “Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак””
Подписаният……............................................................................................, заявявам, че съм
съгласен да изпълня поръчката, при следните условия:
1. Цената за поръчката е ……………………..(…………………с думи…………..……….…..лв.)
без ДДС, като в така предложената сума за изпълнение на поръчката са включени
всички разходи;
2. Срок за изпълнение – …………………….. (не повече от 90 календарни дни) считано
от сключването на договора за изпълнение на обществената поръчка;
3. Материалите от геодезичното заснемане да бъдат предоставени на НЕК ЕАД,
Предприятие „Язовири и каскади“, на адрес: гр. София 1000, ул. Лавеле № 26;
4. Начин на плащане: в срок до 30 календарни дни, след представен подписан протокол
от Технически съвет, с който се приема разработката без забележки, както и фактура
– оригинал;
5. Декларираме, че ще бъдъдат спазени техническите изисквания за поръчката при изпълнението ѝ;
6. Декларираме, че сме съгласни с клаузите в така приложения проект на договор;
7. Уведомени сме, че критерия за оценка на предложението е „най-ниска цена“;
8. Съгласни сме да се придържаме към предложението си в срок до 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти;
9. При изпълнението на поръчката ще ползваме/ няма да ползваме подизпълнител.
(ненужното се зачерква)
Приложения:
1. Техническа изисквания;
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 от подизпълнител;
6. Административни сведения;
8. Свидетелство за вписване в регистъра на правоспособните лица по чл. 19, ал. 1
от ЗКИР и копие от застрахователната полица по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР.
9. Парафиран проект на договор.
Подпис и печат :
Дата : .............2018 г.
………..…………………
(длъжност и име)
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ПРОЕКТ
ДОГОВОР
№………………….
Днес,..................... 2018 г. в гр. София между:
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.
София, ул. „Триадица“ № 8, представлявано от Петър Асенов Илиев - Изпълнителен директор, чрез инж. Милчо Иванов – Управител на Предприятие „Язовири и каскади“ с със седалище в гр. София ул. „Лавеле“ № 26, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 000649348, наричан за краткост Възложител, от една страна
и ...................................................... със седалище гр. ……......…... ул. ……........………. № …,
представлявано от ….............…………… ..….............……………… - …………………, регистрирана в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ..….....…….............… наричан
за краткост Изпълнител, от друга страна, на базата на приетото от Възложителя предложение на Изпълнителя, се сключи този договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу заплащане, да извърши „Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация „Равногор“ от язовирен район „Батак”, находящи се в землищата на община Брацигово, община Пещера и община Батак”, съгласно приетата оферта на Изпълнителя
и техническото задание, представено от Възложителя, неразделна част от настоящия договор.
ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Общата стойност на Договора е в размер на ........................... лв. (словом
...........................................................................................), без ДДС, включваща всички разходи,
свързани с изпълнението му.
ІІІ. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Плащането се извършва по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни,
считано от датата на получаване на данъчна фактура, придружена от подписан протокол от
Технически съвет, с който се приема разработката без забележки.
ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на услугата е …………….(не повече от 90 (деветдесет)
календарни дни и започва да тече, от датата на подписване на Договора.
(2) Извършената работа се предава с придружително писмо, което се завежда в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) В срок до 10 (десет) календарни дни от датата на предаване на геодезичното заснемане,
Възложителят назначава Технически съвет за разглеждане на представения от Изпълнителя материал в негово присъствие. Техническият съвет може да вземе следните решения:
- Приема геодезичното заснемане без забележки;
- Не приема геодезичното заснемане, с условие за отстраняване на констатираните забележки или за цялостното му преработване в срок определен от Техническия съвет.
(4) В случай че Възложителят повторно върне геодезичното заснемане за преработване,
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, считано от датата, на която геодезичното
заснемане е следвало да бъде изготвено съобразно договора, в размер на 0,5% от
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стойността на договора за всеки ден неизпълнение, но не повече от 10% от неговата
стойност.
(2) В случай че, в приемо-предавателния протокол възложителят констатира нередности по
изпълнение предмета на договора, същият дава срок за отстраняването им. Разходите за
отстраняването на евентуално констатираните нередности са за сметка на изпълнителя.
(5) Не се включва в срока за изпълнение:
- времето за назначаване на технически съвет;
- денят в който геодезичното заснемане се разглежда от техническия съвет.
- денят, в който геодезичното заснемане се предава след като е върнат за доработка.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 5. (1) При подписване на настоящия договор, Изпълнителят предоставя на Възложителя
гаранция за изпълнение на задълженията му по договора, в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка.
(2) Гаранцията за изпълнение на Договора е 3% (три на сто) от общата стойност на договора и възлиза на ………………………………………………….…..(цифром и словом) лева.
(3) Така посочената гаранция може да се внесе в брой в касата на предприятие “Язовири и
каскади” – София, ул. Лавеле, № 26.
(4) В случай че Изпълнителят предпочете да представи банкова гаранция, същата следва
да е безусловна и неотменяема, издадена съгласно клаузите на договора и 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. 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 ѝ,
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 ѝ размер.
(5) В случай че Изпълнителят предпочете да внесе гаранцията за изпълнение под формата
на парична сума, тя се превежда по банкова сметка на Възложителя в ЦКБ АД, в лева IBAN:
BG41 CECB 9790 10F2 4277 00; BIC: CECBBGSF. Банковите разходи по откриване на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Възложителят не дължи лихва върху предоставения
депозит, като гаранция за изпълнение.
(6) В случай че гаранцията за изпълнение е представена под формата на застраховка, то
същата задължително следва да бъде за целия период на договора.
(7) Гаранцията за изпълнение е платима на Възложителя като компенсация за вреди или
дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на договорните задължения от страна на
Изпълнителя. Щети и дължими неустойки в размери над договорената гаранция, могат да се
предявяват по общия ред.
(8) При прекратяване на Договора по вина на Изпълнителя, Възложителя инкасира гаранцията за изпълнение в пълния ѝ размер.
(9) Гаранцията за изпълнение на Договора ще бъде върната на Изпълнителя в срок до 30
(тридесет) календарни дни от датата на приемо-предавателния протокол, с който работата е
приета без възражения (без забележки), без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) Изпълнителят е длъжен да изпълни възложената му работа в обем и с качество, в
съответствие с изискванията, условията и сроковете на този Договор.
(2) Изпълнителят има право да получи възнаграждението за извършената и приета от Възложителя услуга, съгласно чл. 2 от Договора.
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(3) Изпълнителят има право да изисква от Възложителя необходимото съдействие и информация за изпълнение на работата по настоящия Договор.
(4) Изпълнителят е отговорен за осигуряване на сигурност и безопасност при изпълнението
на задачата.
(5) Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими стандарти и инструкции, да осигури
съответните условия на работа, както и да осъществява необходимия вътрешен контрол с
цел осигуряване на безопасността на екипа, ангажиран с изпълнението на услугата.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) Възложителят е задължен да заплати в срок и при условията на настоящия Договор извършената работа от Изпълнителя по този договор.
(2) Възложителят е задължен да съдейства на Изпълнителя за осигуряване на информацията, необходима му за качественото изпълнение на работата.
(3) Възложителят има право да получава от Изпълнителя информация за хода на изпълнението по този Договор.
VІІІ. ПРАВА ВЪРХУ МАТЕРИАЛИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 8. Със заплащане на стойността на Договора по чл. 2., собствеността и правото на ползване на геодезичното заснемане се прехвърлят от Изпълнителя на Възложителя.
ІХ. НЕУСТОЙКИ И ОТГОВОРНОСТИ
Чл. 9. (1) В случай че Изпълнителя забави изпълнението на което и да е от задълженията си
по този Договор, Изпълнителя изплаща на Възложителя неустойки в размер на 0,5% от
стойността на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.
(2) При забавяне на плащането по този договор от страна на Възложителя, Изпълнителя
има право да получи обезщетение за забава, в размер на основния лихвен процент на БНБ
плюс 2 пункта на годишна база, върху стойността на забавеното плащане, но не повече от
10% от стойността на договора.
(3) При нарушение на задълженията по чл. 12. ал. (1), (2) и (3) от настоящия Договор Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на Договора.
(4) Дължимите неустойки/обезщетения се заплащат от неизправната на изправната страна в
10-дневен срок от датата на предявяване на писмените претенции.
(5) В случай че Изпълнителят не заплати дължимата неустойка в срока определен в горната
точка, Възложителя го кани писмено да се яви в изрично упоменат срок за съставяне и подписване на протокола за прихващане, към който се прилагат документите, удостоверяващи
основанието и размера на неустойката. В случай че Изпълнителя не се яви в срока определен в писмено уведомление за съставяне и подписване на протокола, то Възложителя има
право да го състави и подпише без Изпълнителя с отразяване на това обстоятелство и същия се счита, за основание да извърши прихващане на дължимите неустойки от дължимото
плащане или от гаранцията за изпълнение.
(6) 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.
(7) Вземания на вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от
действащите нормативни актове.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Договорът може да бъде прекратен при следните случаи:
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Чл. 10. (1) С изтичане на срока на договора;
(2) Непреодолима сила;
(3) Възложителят има право, след писмено предизвестие, изпратено до Изпълнителя 10
/десет/ календарни дни предварително, 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. Писменото предизвестие трябва да съдържа информация за допуснатото неизпълнение. При прекратяване на договора на това
основание, Възложителя задържа гаранцията за изпълнение на договорните задължения в
пълния ѝ размер;
(4) Във всички случаи на прекратяване на договора, Възложителят не е задължен да изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на Изпълнителя;
(5) При прекратяване на договора, страните подписват двустранен протокол за уреждане на
финансовите им взаимоотношения.
ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 11. (1) Непреодолима 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.
(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила” се извършва със сертификат за
форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.
(4) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в 15
(петнадесет) дневен срок от настъпването на събитието уведомява писмено насрещната
страна и представя сертификат за форсмажор. В писменото уведомление позоваващата се
страна посочва причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на задълженията си по договора. В 7 (седем) дневен срок от прекратяването на
форсмажорното обстоятелство се изпраща също писмено уведомяване.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията спира. Съответните
срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима
сила.
(6) Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от
изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно
предварително писмено уведомление до другата страна.
XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.12. (1) Изпълнителят се задължава да не разкрива по никакъв начин пред трети лица
информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
(2) Изпълнителят се задължава да не използва информация станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор за своя изгода или изгода на трети
лица.
(3) Всеки документ изготвен от Възложителя станал достояние на Изпълнителя, следва да
бъде върнат след прекратяването на Договора.
ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 13. (1) Този Договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
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(2) Изпълнителят няма право да прехвърля на трета страна изпълнението на задълженията
по този Договор.
(3) Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по 54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
(4) За неуредените в настоящия Договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
(5) Настоящият Договор е съставен в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Неразделна част от този Договор са следните приложения:
Приложение № 1 – Оферта на Изпълнителя;
Приложение № 2 – Документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

МИЛЧО ИВАНОВ

/…..……………../

УПРАВИТЕЛ НА НЕК ЕАД,
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

Съгласували:
/инж. Р. Груев, Главен инженер/:……………………………………….
/П. Василев, ръководител ФСО/:……………………………………….
/инж. И. Марков, ръководител отдел „Технически“/:…………………
/Й. Мануилова, р-л отдел „Правен“/:………..………………………….
Изготвил:
/Н. Каранешев, юрисконсулт, отдел „Правен“/:………………………
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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:
“Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от
събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак””

Долуподписаният/ната/
с ЕГН

,
в качеството си на

представляващ
със седалище
управление:

и адрес на
, тел./факс:

, вписано в търгов,

ския 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.

Дата:

г.

Декларатор:
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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:
“Геодезично заснемане и определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от
събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак””

Долуподписаният/ната
,

с ЕГН
представляващ

в качеството си на
със седалище

и адрес на

управление:

, тел./факс:

, вписано в търгов,

ския 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.

Дата:

г.

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

Долуподписаният/ната/
с ЕГН

в качеството си на

със седалище
и адрес на управление:
,

Участник в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Геодезично заснемане и
определяне на сервитути на хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак””.

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

Дата:

г.

Декларатор:
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ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие от подизпълнител/и

Долуподписаният/ната
,

с ЕГН
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:

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

при изпълнение на поръчка с предмет: “Геодезично заснемане и определяне на сервитути на
хидротехнически съоръжения от събирателна деривация “Равногор” от язовирен район “Батак””.
Видовете дейности, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

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

2018 г.

Декларатор:
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АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Фирма на участника:
.............................................................................................................................................................................

2. Седалище и адрес на управление:
.............................................................................................................................................................................
ЕИК по Търговския регистър: .........................................................................................................................
Представляващ фирмата, съгласно регистрацията ………………………………………………………….
ЕИК по ЗДДС: BG ..............................................................................................................................................
Телефон: ............................................................................................................................................................
Факс: ...................................................................................................................................................................
Електронен адрес : ..........................................................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция: .......................................................................................................................
4. Лице за контакти: .......................................................................................................................................
Длъжност ..........................................................................................................................................................
Телефон .............................................................................................................................................................
Факс ....................................................................................................................................................................

Дата: .......................2018 г.

Подпис и печат: .......................................................
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