НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“

София 2018г.

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“, гр. София, ул. “Лавеле” № 26, Ви кани, при проявен
от Ваша страна интерес, да предложите оферта за услуга с предмет „Разширение на
системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации с нивомерно
устройство за измерване нивото на язовирното езеро и нивомерно устройство за
измерване на нивото в дренажния кладенец на дренажните помпи – язовир „Искър“,
съгласно приложените техническа спецификация и количествена сметка.
1. Правно и фактическо основание: чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки за
услуга с код по СРV 72262000-9, Услуги по разработване на софтуер.
2. Подаване на оферти и условия:
Всеки участник подава своята оферта с всички съпътстващи я документи, описани в нея, на
e-mail: office@dams.nek.bg, в сканиран вид, с подпис и печат. Необходимо е да се посочат
адреса, определен за предаване на офертата, наименованието на поръчката и името на
участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.
Офертата да съдържа: попълнена оферта – образец, с приложенията към нея.
В случай че участникът предлага ползването на подизпълнител/и, същият трябва да
отговаря на поставените условия на изпълнителя, 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.
Подизпълнителят/ите следва да представи/ят: декларация за съгласие и декларация по чл.
54 ал.1, т.1, 2 и 7, чл. 54 ал.1, т. 3 до 5 от ЗОП и чл. 101 ал.11 от ЗОП, подписана от
лицето/лицата, които представляват подизпълнителя.
Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя посочени в приложената
техническа спецификация. При разглеждане на техническите предложения, при
необходимост може да се изисква разяснения за заявени от участника данни и/или
допълнителни доказателства, като тази възможност не може да се използва за промяна на
техническото предложение на участниците.
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 техническата спецификация, не подлежат на оценяване.
2.1. Краен срок за представяне на офертата е 17:30 часа на 20.06.2018г., на e-mail:
office@dams.nek.bg, със забележка: На вниманието на отдел „ИКТ, КИП и А“;
За допълнителна информация: Предприятие „Язовири и каскади”, инж. Валентин Иванов,
тел: 02/988 56 15, вътр. 2220.
2.2. Валидност на офертата – 60 календарни дни, считано от датата определена за краен
срок за подаване на офертите. Срокът на валидност на офертата е времето, през което
участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.
• В случай че офертата е подписана от лице, което няма представителна власт,
задължително се прилага пълномощно, от което да е видно, че са делегирани права да
представлява участника, като има право да оформя, подписва, подава и получава всички
документи за участие в процедури по ЗОП;
• При несъответствие между единична и обща цена участникът ще бъде предложен за
отстраняване;
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• При несъответствие между цифровата и изписана с думи цена ще се взима предвид
изписаната с думи;
• Цените в количествено-стойностните сметка (КСС), следва да бъдат в български лева,
без ДДС.
3. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”
4. Прогнозна и максимална стойност
Прогнозната максимална стойност на Възложителя за изпълнение на поръчката е 20 000
(двадесет хиляди) лева без ДДС. Участниците подали оферта над тази стойност няма да
бъдат допуснати до оценка и класиране.
5. Условия и начин на възлагане и плащане
5.1. Изпълнението не може да бъде повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
датата на влизане в сила на договора за изпълнение на услугата до датата на приемо –
предавателния протокол за извършената услуга, подписан без забележки;
5.2. За изпълнение на поръчката ще се сключи писмен договор. Не се предвижда авансово
плащане;
5.3. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката, с класирания на първо
място участник, определен за изпълнител;
5.4. Определеният за изпълнител обезпечава изпълнението на договора с гаранция, която е
5 % (пет) на сто от стойността на договора;
5.5. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция
или застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
изпълнителя;
5.6. Гаранцията под формата на парична сума или банковата гаранция може да се
предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант;
5.7. 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;
5.8. 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;
5.9. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за
изпълнение на поръчката;
5.10. 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;
5.11. Плащане - 100% от стойността на договора се заплаща в срок до 30 календарни дни,
считано от датата на получаване на данъчната фактура - оригинал, след представен приемо
– предавателен протокол, подписан без забележки;
5.12. Услугата следва да бъде изпълнена на язовир „Искър“. Съгласно Постановление
№181/2009 г. на МС, язовир „Искър“ е стратегически обект и служителите на фирмата
изпълнител трябва да имат допуск за работа в стратегически обект.
5.13. За работа на обекта: Във връзка спецификата на задачата се изисква издаване на
еднократен достъп в обект от състава на НЕК-ЕАД за работа в стратегически обект за всеки
член от екипа на изпълнителя.
5.14. След сключване на договор, участника определен за изпълнител на поръчката подава
заявка по образец до ИД на НЕК ЕАД за еднократен достъп в обект от състава на НЕК ЕАД,
конкретно за язовир „Искър“ и за съответния период на работа.
6. Документи, представяни от участника при подаване на оферта:
•
•
•
•
•

Попълнена по образец оферта;
Парафиран проект на Договор;
Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП);
Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП;

Покана –Разширение на с-та за измерване на 2 броя отвеси и 2 броя филтрации

стр. 2 от 3

НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и каскади“

София 2018г.

• Декларация за участие от подизпълнител – подава се, в случай че участникът ползва
подизпълнител/и;
• Декларация по чл. 101 ал. 11 от ЗОП;
• Справка административни сведения на участника;
• Количествено – стойностна сметка.
6.1. Документи, представяни от участника при подписване на договор:
•

Гаранция за добро изпълнение.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Техническа спецификация;
Количествено - стойностна сметка по приложения образец;
Образец на оферта;
Образец на Договор;
Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП);
Декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП);
Декларация по чл. 101 ал. 11 от ЗОП;
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП;
Декларация за съгласие на подизпълнител;
Справка административни сведения на участника;
Заявка за еднократен достъп в обект/и от състава на НЕК ЕАД.

С уважение:
инж. М. Иванов,
Управител на
НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади“
СЪГЛАСУВАЛИ:
(Груев – Главен инженер)…………………………………………….

(Мануилова - р-л отдел „Правен“)………………………………….

(Климентов, р-л отдел „ИКТ, КИП и А“):……………………………

ИЗГОТВИЛ:
(П. Господинов):…………………………………………………………
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НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“
УТВЪРЖДАВАМ,
УПРАВИТЕЛ:
(инж. М. Иванов)

ОБЕКТ:
ПОДОБЕКТ:

ЯЗОВИРНА СТЕНА „ИСКЪР“, ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ИСКЪР“
РАЗШИРЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДВА БРОЯ ОТВЕСИ И ДВА БРОЯ ФИЛТРАЦИИ С НИВОМЕРНО УСТРОЙСТВО ЗА
ИЗМЕРВАНЕ НИВОТО НА ЯЗОВИРНОТО ЕЗЕРО И НИВОМЕРНО
УСТРОЙСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ НИВОТО В ДРЕНАЖНИЯ КЛАДЕНЕЦ
НА ДРЕНАЖНИТЕ ПОМПИ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Въведение.
Хидровъзел „Искър“ е изграден в горното течение на р. Искър. Той е второто стъпало от
каскада ,,Искър” след хидровъзел ,,Бели Искър”. По проектни разработки, предназначението
на хидровъзела е многоцелево - за добив на електроенергия, питейно и промишлено водоснабдяване на гр. София и околностите, напояване на Софийското поле и за ограничаване
на наводненията в него. През последните години първостепенна задача на хидровъзела е
осигуряването на питейна вода за нуждите на гр. София. Водохранилището е разчетено за
многогодишно изравняване оттока на реката.
Главен водоизточник за пълнене на язовирното езеро е р. Искър с притоците си.
Язовирна стена ,,Искър” е съоръжение от І-ви клас (съгласно Наредба за проектиране на
ХТС) и строеж първа категория буква ,,д” (съгласно Наредба №1 към ЗУТ). Стената е масивна, гравитационна от конвенциален бетон. По класификацията на Международната комисия по големите язовири (ICOLD), тя се определя като голяма язовирна стена. Висока е
74.65м., а дължината по короната и е 204м.
2. Обхват на обществената поръчка: Да се разшири системата за измерване на два броя
отвеси и два броя филтрации с нивомерно устройство за измерване нивото на язовирното
езеро и нивомерно устройство за измерване нивото в дренажния кладенец на дренажните
помпи.
3. Съществуващо положение.
Системата за измерване два броя отвеси и два броя филтрации е изградена на базата на
индустриален WEB сървър WAGO IPC I/O 758/C10E. Таблото на системата за измерване
два броя отвеси и два броя филтрации е монтирано в лявата кула за входа към машинна
зала на короната на язовирна стена. Съществуващото нивомерно устройство е в експлоатация от 20 години, физически остаряло, невъзможно е да се поддържа заради липса на резервни части, поради тази причина не се предвижда да се използва в настоящата задача. В
дренажния кладенец на дренажните помпи в инжекционната галерия на язовирната стена
няма устройство за измерване на водното ниво.
4. Основания за разширяване системата за измерване на два броя отвеси и два броя
филтрации с нивомерно устройство за измерване нивото на язовирното езеро и нивомерно устройство за измерване нивото в дренажния кладенец на дренажните помпи.
Нивомерното устройство на язовир „Искър“ е въведено в експлоатация преди 20 години. С
него има възможност да се наблюдава текущата котата на язовирното езеро дистанционно
на дисплей в експлоатационната сграда на района. Нивомерното устройство няма възможност да прави часови архив на измерените стойности, няма възможност за регистриране на
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гранични стойности и няма възможност за WEB визуализация. Поради дългия период на експлоатация все по-често се получават откази и неверни показания, което пречи за изготвяне
на ежедневния воден баланс.
В дренажния кладенец на дренажните помпи в инжекционната галерия на язовирната стена
няма устройство за измерване на водното ниво. Липсата на информация за водното ниво
може да доведе при определени условия (спиране на електрическото захранване, повреда
на системата за управление на дренажните помпи или увеличена вътрешна филтрация ) до
заливане на инжекционна галерия и свързаните последствия от това.
С разширяването на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации с
нивомерно устройство за измерване нивото на язовирното езеро и нивомерно устройство за
измерване нивото в дренажния кладенец на дренажните помпи ще се покрият нарасналите
критерии за измерване на водно ниво и изготвяне на воден баланс и ще се увеличи надеждността на техническия контрол на язовирната стена.
5. Общи изисквания.
5.1. За изпълнението.
− При изпълнение на монтажните работи стриктно да се спазват всички нормативни документи за здравословни и безопасни условия на труд.
5.2. За софтуера.
Да се представят:
– всички използвани конфигурационни файлове на оптичен носител.
5.3. За документацията.
Да се представят при доставката:
−инструкция за зареждане на конфигурационните файлове;
−гаранционна карта;
5.4. Към изпълнителя.
–съгласно Постановление №181/2009 г. на МС, язовир „Искър“ е стратегически обект и служителите на фирмата изпълнител трябва да имат допуск за работа в стратегически обект;
5.5. Срок за изпълнение
Срокът на изпълнение да бъде не повече от 90 дни считано от датата на подписване на договора.
6. Технически изисквания.
− към индустриалния WEB сървър WAGO IPC I/O 758/C10E да се добави сензор за измерване на водното ниво на язовир „Искър“. Присъединяването да стане към съществуващата
RS485 комуникация;
− към индустриалния WEB сървър WAGO IPC I/O 758/C10E да се добави сензор за измерване на водното ниво в дренажния кладенец на дренажните помпи в инжекционна галерия на
язовир „Искър“. Присъединяването да стане към съществуващ резервен аналогов вход 4 –
20mA на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации;
− към индустриалния WEB сървър WAGO IPC I/O 758/C10E да се добави нов цифров
вход(модул) за регистриране на втори релеен сигнал от система за сеизмичен мониторинг(ССМ) на язовирна стена „Искър“;
− новото оборудване да бъде захранено от съществуващото 24VDC захранване на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации;
− към новите входове да се предвидят съответните защита от пренапрежение;
− към системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации на язовирна стена
„Искър“ да се добавят следните нови функционалности:
♦ да измерва нивото на язовир „Искър“ в реално време;
♦ да измерва нивото в дренажния кладенец на дренажните помпи в инжекционна галерия на язовир „Искър“ в реално време;
♦ да архивира измерените и изчислени стойности на водните нива по същия график като за стойностите на отвесите и филтрацията. Промяната и начина на графика да остане по
същия начин както е досега, през WEB браузър на клиентски компютър от оторизиран потребител чрез парола. Архивът от измерените стойности на водните нива да се добавя към
съществуващия CSV файл за стойностите на отвесите и филтрацията на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации. Да се запази този файл да е достъпен
от FTP клиент. Архивът от измерените стойности на водните нива да се записва и в същестТехническа спецификация за разширяване на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации
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вуващата SQL база данни системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации;
♦ да позволява при преминаване на гранична стойност на измереното водно ниво на
дренажния кладенец да се регистрират алармени събития, които да се добавя към съществуващия CSV файл за алармени събития на системата за измерване на два броя отвеси и
два броя филтрации. Да се запази този файл да е достъпен от FTP клиент. Алармените събития да се записват и в съществуващата SQL база данни на системата за измерване на
два броя отвеси и два броя филтрации. При преминаване на граничната стойност за водното ниво в дренажния кладенец на дренажните помпи да се включи съществуващата SMS
функционалност и изпрати SMS с измерената стойност;
♦ да регистрира втори релеен сигнал от ССМ;
♦ на съществуващата WEB страница за визуализация на системата за измерване на
два броя отвеси и два броя филтрации да се добави поле с котата на язовир „Искър“ за визуализация на показанието в реално време;
♦ на съществуващата WEB страница за визуализация на системата за измерване на
два броя отвеси и два броя филтрации да се добави поле с нивото на дренажния кладенец
на дренажните помпи и поле със зададената гранична стойност за него. При получаване на
стойност над зададената гранична стойност, полета за визуализация на нивото на дренажния кладенец да се оцвети в червено;
♦ на съществуващата WEB страница за визуализация на системата за измерване на
два броя отвеси и два броя филтрации да се добави поле със статуса на входа регистриращ
втория релеен сигнал от ССМ. При регистриране на този сигнал от ССМ полето да се оцвети
в червено и да се появи съобщение „Получен сигнал задействай ЛСО“. Този сигнал да се
визуализира докато не бъде изчистен от оторизиран оператор от Intranet пространството.
При получаване на този сигнал от ССМ това събитие да се регистрира като алармено и да
се добавя към съществуващия CSV файл за алармени събития на системата за измерване
на два броя отвеси и два броя филтрации. Да се запази този файл да е достъпен от FTP
клиент. Регистрираното алармено събитие да се запише и в съществуващата SQL база данни на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации. Също така да се
включи съществуващата SMS функционалност и изпрати SMS с текст „Получен сигнал задействай ЛСО“. При получаване на този сигнал да се премине и към ускорен график на мерене и архивиране по същия начин както е и за първия сигнал от ССМ;
6.1. Технически изисквания за сензора за измерване на водното ниво на язовир „Искър“.
− да е хидростатичен тип;
− обхватът на измерване да е 10 метра воден стълб (не се допуска в предложението обхвата да бъде по-голям от 10 метра воден стълб, с цел избягване увеличаване на абсолютната
грешка от измерване);
− дължина на кабела на сензора за измерване на водното ниво, 50 m;
− относителна грешка да е 0.1% от обхвата;
− захранващо напрежение от 12 VDC до 24VDC;
− работен температурен обхват 00С до 500С;
− изходът за връзка с към индустриалния WEB сървър WAGO IPC I/O 758/C10E да е RS485
цифрова комуникация (задължение на изпълнителя е интегрирането на протоколно ниво на
сензора за измерване на ниво със съществуващата апаратура свързана по тази комуникация);
− измервателното устройство да се монтира в съществуващата обсадна тръба по начин
предложен от изпълнителя. Обсадната тръба е монтирана срещу лявата кула за входа към
машинна зала на короната на язовирна стена от към водната страна. За защита от замръзване на обсадната тръба да бъде предвиден и отоплителен кабел с дължина 30 метра. Към
кабела да бъдат предвидени всички необходими консумативи и материали за монтаж.
Отоплителният кабел да бъде захранен от таблото на съществуващото нивомерно устройство. За тази цел е необходимо да бъде предвиден и предпазител за него с нужните параметри;
− да бъдат предвидени необходимите защити от пренапрежение по захранване и комуникация, от страна на контролера и от страна на сензора;
− сензорът да се свърже с индустриалния WEB сървър WAGO IPC I/O 758/C10E по екраниран меден кабел (3 двойки жила със сечение 1mm2 - 3х2х1mm2) с метална оплетка. Да се
предвиди кабел с дължина 40 метра;
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6.2. Технически изисквания за сензора за измерване на водното ниво в дренажния
кладенец на дренажните помпи в инжекционна галерия на язовир „Искър“;.
− да е ултразвуков тип;
− обхватът на измерване да е 6 метра воден стълб (не се допуска в предложението обхвата
да бъде по-голям, с цел избягване увеличаване на абсолютната грешка от измерване);
− относителна грешка да е 0.25% от обхвата;
− изходен сигнал 4 – 20mA;
− захранващо напрежение от 12 VDC до 24VDC;
− работен температурен обхват 00С до 500С;
− да бъдат предвидени необходимите защити за сигнала 4 – 20mA, от страна на контролера
и от страна на сензора;
− сензорът да се свърже с индустриалния WEB сървър WAGO IPC I/O 758/C10E по екраниран меден кабел (1 двойка жила със сечение 1mm2 - 2х1mm2) с метална оплетка. Да се
предвиди кабел с дължина 170 метра;
− сензорът да се монтира в инжекционна галерия на кота 746;
6.3. Технически изисквания за монтажа.
− за монтажа да бъдат предвидени всички необходими крепежни и монтажни елементи;
6.4. Технически изисквания за WEB страницата за визуализация.
− WEB страницата за визуализация трябва да запази същия си вид, като само се добавят
новите показания и новите параметри за настройка;
7. Гаранционен срок.
Гаранционният срок за добавеното оборудване да бъде минимум 24 месеца от датата на
приемателния протокол.
Приложение:
− количествена сметка.

СЪГЛАСУВАЛИ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(инж. Р. Груев, Гл. инженер)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(инж. Б. Климентов, ръководител, отдел „ИКТ, КИП и А)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(инж. И. Войников, ръководител ПП - яз.район „Искър“)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
(инж. С. Атанасов, р-л сектор „Компютърни мрежи“, отдел „ИКТ, КИП и А“)
ИЗГОТВИЛИ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(инж. В. Симеонов, инженер, електрообзавеждане, КИП и А и ЛСО, отдел „ИКТ, КИП и А“)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(инж. В. Иванов, р-л сектор „ КИП и А“, отдел „ИКТ, КИП и А“)
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Количествено - стойностна сметка
Относно: Разширение на системата за измерване на два броя отвеси и двав броя филтрации с нивомерно устройство за
измерване на нивото на язовирната езеро и нивомерно устройство за измерване нивото в дренажния кладенец
№

Наименование

1 сензор за измерване на водното ниво на язовир „Искър“

Ед. цена
(лв.)

Кол.

Мярка

Стойност (лв.)

1

бр.

0,00

2

сензор за измерване на водното ниво в дренажния кладенец
на язовир „Искър“

1

бр.

0,00

3

цифров вход(модул) за индустриален WEB сървър WAGO
IPC I/O 758/C10E

1

бр.

0,00

4 защита от пренапрежение за комуникация RS485

2

бр.

0,00

5 защита от пренапрежение за захранване 24VDC

2

бр.

0,00

6 защита от пренапрежение затоков кръг 4-20mA

2

бр.

0,00

7 отоплителен кабел комплект

30

метра

0,00

8

екраниран меден кабел (3 двойки жила със сечение 1mm2 3х2х1mm2) с метална оплетка

40

метра

0,00

9

екраниран меден кабел(1 двойка жила със сечение 1mm2 2х1mm2) с метална оплетка

170

метра

0,00

10

Програмиране и присъединяване на нивомерните
устройства

1

бр.

0,00

1

бр.

0,00

11 Монтаж и настройка

ВСИЧКО:
ДДС:

0,00
0,00

СУМА С ДДС:
Изготвил:

0,00
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София 2018г.

(Образец)
………………………………………………………………………………………………..
(фирма)
ДО
НЕК ЕАД,
ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“
ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЛАВЕЛЕ” № 26
ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка за услуга с предмет:
„Разширение на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации с
нивомерно устройство за измерване нивото на язовирното езеро и нивомерно
устройство за измерване на нивото в дренажния кладенец на дренажните помпи –
язовир „Искър“
След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним
настоящата обществена поръчка, в съответствие с изискванията на техническата
спецификация за поръчка, с предмет: „Разширение на системата за измерване на два
броя отвеси и два броя филтрации с нивомерно устройство за измерване нивото на
язовирното езеро и нивомерно устройство за измерване на нивото в дренажния
кладенец на дренажните помпи – язовир „Искър“.
Подписаният……............................................................................................, заявявам,
че съм съгласен да изпълня поръчката, при следните условия:
1. Цена на услугата е ………………(…………………с думи…………..……….…..лв.) без
ДДС.
Така предложената обща сума за изпълнение на поръчката е формирана на база
количества и единични цени, с включени всички разходи за изпълнение на поръчката, в
приложената към тази оферта количествено-стойностни сметки.
2. Срок за изпълнение – …………………….. не повече от 90 (деветдесет) календарни
дни;
3. Предлаганият от нас гаранционен срок е ………………………………. не по-малък от
24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемане с двустранно подписан приемателнопредавателен протокол, без забележки е за всички позиции от оптичното оборудване:
4. Настоящата оферта е със срок на валидност 60 дни, от крайния срок за подаване на
офертите;
5. Начин на плащане: в срок до 30 календарни дни, след представени: двустранно
подписан приемателно-предавателен протокол и фактура – оригинал;
6. Декларирам, че ще спазвам изискванията на техническата спецификация;
7. Уведомени сме, че критерия за оценка на предложението е „най-ниска цена“.
8. Декларирам, че ще спазвам действащите в страната технически норми и стандарти.
Приложения:
1. Техническа спецификация;
2. Количествено - стойностна сметка по приложения образец;
3. Образец на оферта;
4. Образец на Договор;
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 по чл. 66, ал. 1 от ЗОП;
9. Декларация за съгласие на подизпълнител;
10. Справка административни сведения на участника;

Дата : ........................2018 г.

Подпис и печат :………………………

ПРОЕКТ

ДОГОВОР
№……………………………..

Днес,......................... 2018 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“, гр. София, район
Възраждане, ул. „Лавеле“ № 26, п.к. 1000, представлявано от Милчо Иванов – Управител, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………, със седалище гр. ………….., ул. „…………………” и адрес за кореспонденция гр….……….., ул. “………….”, ЕИК …………………….., представлявано от
…………………………, длъжност........................, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга
страна, на основание прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се сключи
този договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни услуга за обект:
„Разширение на системата за измерване на два броя отвеси и два броя филтрации с
нивомерно устройство за измерване нивото на язовирното езеро и нивомерно устройство за измерване на нивото в дренажния кладенец на дренажните помпи – язовир „Искър“, съгласно условията на договора, техническата спецификация и приетата оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя посочените в точка
от 1 до 8 от количествено стойностната сметка (оборудване) изделия, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в техническата спецификация, до язовирна стена – язовир
“Искър”.
II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е ……………………………………. лева без ДДС, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Посочената в чл. 2, ал. 1 цена, формира цялостно и окончателно възнаграждение на Изпълнителя за изпълнение на договора, като включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на възложените работи;
(3) Заплащането на цената по Раздел ІІ, чл.2. ал. 1 от настоящия договор се извършва по
банков път, както следва:
(4) 100% от стойността на договора се заплаща в срок до 30 календарни дни, считано от датата на получаване на данъчната фактура – оригинал, след представен приемо – предавателен протокол за реално извършена услуга, подписан без забележки;
(5) Банковите разходи в банката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в
банката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IBAN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIC: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. (1) При подписването 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. Представянето на гаранция за изпълнение е
условие за подписване на договора;
(2) Гаранцията за изпълнение на договора е 3% (три на сто) от общата му стойност и възлиза
на: ………………………………………………………………….(цифром и словом);
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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.
Банковите разходи по откриване на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху предоставения депозит, като гаранция за изпълнение;
(4) Ако в процеса на изпълнение на договора, се окаже, че срокът на валидност на банковата
гаранция 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 тези 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 НЕК ЕАД Предприятие „Язовири и
каскади“ в лева: IBAN: BG41CECB979010F2427700 и BIC: CECBBGSF. Паричният депозит
може да се внесе и в касата на предприятие „Язовири и каскади“, гр. София, ул. „Лавеле“ №
26;
(6) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за вреди и/
или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(7) 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) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои в пълен размер предоставената гаранция за изпълнение на договора в случай на неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по този Договор, както и в случаите на прекратяване/разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(9) Гаранцията за изпълнение на договорните задължения се освобождава до 30 дни след
изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, включително и гаранционните му задължения.
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ УСЛУГАТА И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 4. Срокът за доставката на оборудването и изпълнение на услугата, предмет на този договор е …………………………, (не повече от 90 (деветдесет) календарни дни), считано от
датата на влизане в сила на договора. Срокът се счита за спазен с подписване на приемопредавателен протокол реално извършената услуга, без забележки.
V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
Чл. 5. (1) Гаранционният срок на услугата, предмет на този договор е …..….
(……………………..) месеца, съгласно приетата оферта и започва да тече от датата на подписване на приемо предавателния протокол за реално извършената услуга.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставеното оборудване, предмет на този договор, отговарят на параметрите посочени в офертата. За проявени дефекти през гаранционния срок
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три работни дни след уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ започва отстраняването на дефектите в технологично необходимия срок;
(3) Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за негова сметка.
(4) В случай че вследствие на дефектирало в гаранционния срок оборудване, доставено по
настоящия договор и срокът за отстраняването на дефекта е по-голям от 15 календарни дни,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да подмени дефектиралото оборудване с друго аналогично такова, до отстраняване на дефекта.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставката и приеме услугата в уговорения
в този договор срок, в обем и качество, съгласно количествена сметка и техническата спецификация;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на изпълнената от
него и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставка и услуга, съгласно условията на настоящия договор.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни доставката и извърши услугата, предмет на
този договор, съгласно параметрите на техническата спецификация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за организацията на работа по доставката и контролира нейното изпълнение;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой представител, който да участва при
предаването на доставката;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави оборудването, предмет на този договор, придружени с предвидените в техническата спецификация документи, както и сертификати за качество
и декларации за съответствие;
VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 8. (1) Непреодолимата сила (форсмажор) е непредвидимо или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и
намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение;
(2) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Страната не може да се позове на непреодолима сила, ако е била в забава по собствена вина;
(3) 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;
(4) Когато действието на непреодолима сила продължи повече от двадесет календарни дни,
всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.
ІХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. (1) При неизпълнение на задълженията си по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече
от 10% от стойността на Договора;
(2). При нарушения на задълженията по раздел ХІІ чл.12, ал. 1 и 2 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % от общата стойност на договора;
(3) При забавяне на плащанията по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той заплаща
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 2 пункта
върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 10% от стойността на договора;
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(4) 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;
(5) 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;
(6) Вземания за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от
действащите нормативни актове. За извършване на прихващане на насрещните вземания,
страните подписват протокол за прихващане, към които се прилагат документите, удостоверяващи основанието и размера на неустойката.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Настоящият Договор може да бъде прекратен в следните случаи:
(2). В случаите на непреодолима сила, съгласно чл. 8, ал. 2 от договора;
(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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 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 по чл. 10, ал. 3 страните подписват двустранен протокол за
уреждане на финансовите им взаимоотношения.
XI. ОТГОВОРНИ ЛИЦА
Чл. 11. Лица, отговорни за изпълнението на договора са:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

име: Валентин Иванов

име

адрес: София, ул. „Лавеле“ №26

адрес:

тел:+35928764738

тел:

e-mail: v.ivanov@dams.nek.bg

e-mail:

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.
ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 13. (1) Този договор влиза в сила от датата на подписването му и представяне на гаранция за изпълнение и се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл. 5.
(2) 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 посочен e-mail на
съответната страна или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна;

Договор разширение на система за измерване

4/5

(3) Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранни документи, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Страната е длъжна да отговори
в тридневен срок след уведомяването;
(4) Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на този договор, се решават по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спорът се решава при спазване разпоредбите на
българското право.
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.

Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложенията към нея;

2.

Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3.

Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

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

Съгласували:
1. инж. Р. Груев, Главен инженер:…………………………………………

2. Й. Мануилова, р-л отдел „Правен“:…………………………………….

3. инж. Б. Климентов, р-л отдел „ИКТ, КИП и А“:………………………..

Изготвил:…………………….
инж. П. Господинов
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ОБРАЗЕЦ
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 : ....................................

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
от Участник в обществена поръчка с предмет:
“……………………………………………………..”
Долуподписаният /-ната/
, притежаващ лична карта №

с ЕГН

, издадена на

, адрес:

от МВР, гр.
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.

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

, притежаващ лична карта №

, издадена на

, адрес:

от МВР, гр.

,
в качеството си на

представляващ
със седалище

и адрес
, тел./факс:

на управление:

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК

,
,

ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, че
1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата
или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
2. За участника който представлявам не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44,
ал. 5 от ЗОП;
3. За участникът който представлявам не е установено, че:
3.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
3.2 не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при
представяне на неверни данни.

г.

Декларатор:

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

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Във връзка с участие в обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет:

„Оптично оборудване за изграждане на комуникационна свързаност в язовирен район
„Чаира“ с геодезичните автоматични станции на язовир „Чаира“ и язовир „Белмекен“
Долуподписаният ………………………............................................................................, представляващ
................................................. в качеството си на ...................................,

със седалище и адрес на

управление: ............................................, ЕИК .........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Ние, ...................................................................................................................................................................,
/името на подизпълнителя/
сме съгласни да участваме като подизпълнител на .....................................................................................
/името на Участника/
при изпълнение на горепосочената поръчка в частта по .................................................................

Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са: ......................................................................

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

Дата: ..........................

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

/............................../
Забележка: Подава се, когато е приложима.

ОБРАЗЕЦ
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал.1 от ЗОП
във връзка с участие в обществена поръчка за доставка по чл. 20, ал. 4, т. ” 3 от ЗОП с предмет:
„Оптично оборудване за изграждане на комуникационна свързаност в язовирен район „Чаира“
с геодезичните автоматични станции на язовир „Чаира“ и язовир „Белмекен“
Долуподписаният /-ната/
с ЕГН

, притежаващ л. к. №

, издадена на

, адрес:

от МВР, гр.
представляващ

,
в качеството си на

със седалище и адрес на управление:

, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК

тел./факс:
№

,

,
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 под изпълнителя съгласн о регистрация та 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 под изпълнителя съгласн о регистрация та 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 под изпълнителя съгласн о регистрация та му)

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

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

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

Бланка № 2
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА НЕК ЕАД – СОФИЯ
гр. София, ул. „Веслец“ № 5
факс: (02) 987 25 50
e-mail: smirinski@nek.bg
ЗАЯВКА
за
еднократен достъп в обект/и от състава на НЕК ЕАД
от _____________________________________________________________________________________
(пълно наименование на юридическото или физическото лице)

адрес __________________________________________________________________________________
(точен адрес за кореспонденция)

телефони: ____________________________________________________
факс: ________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________
ОТНОСНО: Разрешение за еднократен достъп в обект/и _________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование на посещавания/те обект/и)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,
Моля да разрешите достъп в посочения/те по-горе обект/и във връзка с
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(изписва се основанието, напр., обществена поръчка, изпълнение на договор и др.)

Предвидено е посещението в обекта да се осъществи в периода от ____________ г. до ____________ г.
Специалистите, които ще посетят обекта в посочения период са:
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
(име, презиме и фамилия)

Ще се използва следната транспортна техника:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
(марка, модел, регистрационен номер на транспортното средство)

гр. ________________
дата: ______________

_____________________
(име и фамилия)

_____________________
(длъжност, подпис, печат)

Забележка: Настоящата заявка се подава на посочения адрес и е-mail минимум 2 работни дни преди
предвидената за посещението дата.

