УТВЪРЖДАВАМ:
ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

Община Радомир на основание чл. 101а, ал.2 от Закона за обществените поръчки
Ви кани да представите оферта за: „Избор на изпълнител на неотложни ремонтно
възстановителни работи и планирани строително - монтажни дейности по
обособени позиции за следните обекти, както следва:
1. НУ“ЛЮБОСЛОВИЕ“-ВЪТРЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ГР.РАДОМИР;
2. ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР. РАДОМИР;
3. ХРАМ „СВ. ВМЧК ДИМИТЪР”, ГР.РАДОМИР;
4. РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКА - ГР. РАДОМИР;
до 16:30 часа на 28.05.2013г. Офертата се представя на адрес: гр.Радомир, пл.
Свобода №20 в деловодството на Община Радомир, в запечатан непрозрачен плик с
надпис – предмета на поръчката.
1. Наименование и адрес на възложителя: община Радомир, град Радомир, пл.
„Свобода” №20, тел.: 0777 824 90, Факс: 0777 825 02, e-mail: obshtinaradomir@abv.bg.
2. Описание на предмета на поръчката. Обособени позиции: В настоящата
поръчка за „Избор на изпълнител на неотложни ремонтно възстановителни
работи и планирани строително - монтажни дейности” са предвидени 4 (четири)
обособени позиции:
1. НУ“Любословие“-вътрешни ремонтни дейности, гр.Радомир;
2. Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, гр. Радомир;
3. Храм „Св. Вмчк Димитър”, гр.Радомир;
4. Ремонт на покрива на сградата на поликлиника - гр. Радомир;
Всеки участник може да представи оферта за една или за повече от така
описаните обособени позиции.
В предмета на поръчката са включени обекти претърпели щети в резултат на
земетресение настъпило на 22.05.2012г. и обекти нуждаещи се от планирани ремонтновъзстановителни работи, предвидени от капиталовите разходи на Община Радомир за
2013г.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 105 507,50 лв. (сто и пет
хиляди петстотин и седем и 0,50 лева) без включен ДДС
3. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Съществуващо състояние на обектите:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
3.1. НУ“Любословие“-вътрешни ремонтни дейности, гр.Радомир; ІV – та
категория по ЗУТ, представлява двуетажна сграда от едропанелно строителство, със
застроена площ 491 кв.м. Необходим е ремонт на вътрешна водопроводна инсталация и
на стени, тавани и под. Ремонтът не засяга конструктивни елементи на сградата и целта
му е обновяване и подобряване на сградния фонд. Основните видове ремонтни
дейности са гипсова шпакловка по стени и тавани, боядисване с латекс, фаянсова
облицовка, ремонт на вътрешна водопроводна инсталация, доставка и монтаж на
санитария.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Код на
СЕК

1

2

1

10,876

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10,077
13,095
13,042
9,823
9,011
9,823
9,814
22,082
22,666
5,504

13
14
15
16
17
18
19

11,205
34,123
34,229

Наименование

м-ка

к-во

3
Сваляне на стара вътрешна шпакловка, със събиране на
отпадъци
Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани
Боядисване с латекс двукратно при ремонти-цветно
Блажна боя по цокъл Н=1,50 двукратно
Очукване на фаянс по стени
Фаянсова облицовка
Очукване на теракота по стени
Теракота по подове
Вътрешна водопроводна инсталация ф20-ф25
ПВЦ тръби ф110
Доставка и монтаж санитария
Зидария от газобетон 125мм
Врати пресовани,неостъклени на каса 14 см.-70/200комплект с брави и первази
Доставка и редене на ламиниран паркет
Доставка и полагане на гофрирана тръба ф23
Доставка и монтаж на проводник 3*1,5
Окомплектовка на електрическо табло
Доставка и монтаж на климатици
Почистване на обекта и извозване на отпадъци

4

5

м

523,00

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
м2
м
бр.
м2

523,00
2048,92
178,00
55,50
55,50
36,80
36,80
165,00
75,00
15,00
35,00

м2

16,00

м2
м
м
бр.
бр.
м3

836,00
236,00
236,00
12,00
13,00
45,00

В позиция №18 от количествената сметка да се има предвид тип: инверторен
климатик с клас на енергийна ефективност А и EER/енергийна ефективност в режим
ОХЛАЖДАНЕ/>3.20 и СОР/ енергийна ефективност в режим ОТОПЛЕНИЕ/>3.60. Да
бъдат с мощност 3,5 kW или 12000 BTU в режим отопление.
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Климатиците ще бъдат доставени до склад на Възложителя и монтирани във
време, допълнително уточнено от Възложителя.
Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложните ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
3.2. Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, гр. Радомир; ІV – та категория по
ЗУТ, представлява едропанелна сграда, състояща се от осем надземни етажа с РЗП4299,92м2
Вследствие на земетресението са напукани стени и тавани, паднали мазилки.
Необходим е ремонт свързан с възстановяване на напуканите стени и тавани, паднали
мазилки. Ремонтът не засяга конструктивни елементи на сградата и целта му е
обновяване и подобряване на сградния фонд. Основните видове ремонтни работи са
ремонт на вътрешни стени и тавани – очукване и изкърпване на мазилки, шпакловка,
грундиране и боядисване, измазване и боядисване на вътрешни стени.
Ориентировъчна количествена сметка
№

Код на
СЕК

1
1
2
3
4

2
10,873

5

10,803

6

10,876

7
8
9
10

13,806
10,077
13,852
13,859

11,838

Наименование
3
Очукване на варо-циментова мазилка
Запълване фуга
Полагане на ПВЦ мрежа по стени
Шпакловане с гипсово лепило при ремонти
Вътрешна гладка варо-циментова мазилка при
ремонти
Сваляне на стара вътрешна шпакловка, със
събиране на отпадъци
Грундиране с готов грунд върху мазилка
Гипсова шпакловка по стени и тавани
Грундиране на стари стени с латексово грунд
Боядисване с латекс двукратно при ремонти

Ед. мярка

Количество

4
м²
м
м²
м²

5
64,00
95,00
64,00
64,00

м²

64,00

м²

645,00

м²
м²
м²
м²

645,00
645,00
1935,00
1935,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:
3.3. Храм „Св. Вмчк Димитър”, гр.Радомир; V – та категория по ЗУТ,
представлява масивна едноетажна сграда от каменна зидария със застроена площ
216м2.
Вследствие на земетресението са напукани вътрешни и външни стени, напукан е
тавана, нарушена е покривната конструкция. Необходимо е да се направи ремонт
свързан с възстановяване напуканите вътрешни и външни стени, напукан таван и
ремонт на покрива. Ремонтът не засяга конструктивни елементи на сградата и целта му
е обновяване и подобряване на сградния фонд. Основните видове ремонтни работи са
ремонт на покрив – доразваляне, изчистване и сваляне на строителни отпадъци,
наковаване на дъсчена обшивка, летви, черна хартия и нареждане на керемиди и
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капаци, ремонт на вътрешни стени - шпакловане, грундиране и боядисване, ремонт на
външни стени – измазвне и боядисване.
Ориентировъчна количествена сметка
Код на
№ СЕК

1

-

2
3
4
5

06.851
06.853
06.847
08.221

6 08.831
7 08.834
8 06.015
06.016
9 06.827
10 06.131
11 07.844
12 10.876

Ремонтно възстановителни работи
Изготвяне на конструктивно становище, преценяване на
необходимостта от изработване и изработване на проект за
конструктивно укрепване
Направа на дървена коруба за спускане на керемиди
Спускане на керемиди по дървена коруба
Разваляне на дъсчена обшивка по покрив за керемиди
Обшивка на покриви с нерендосани иглолистни 2.5 см
Демонтаж на лежаща покривна конструкция включително
изнасяне на материали
Изграждане на покривна конструкция
Покриване с битумизирана мушама от един пласт със
застъпване
Покриване с керемиди върху мушама на летви
Препокриване с марсилски керемиди /без включени керемиди
Покриване било с капаци
Почистване и измитане на олуци
Сваляне на стара вътрешна мазилка , със събиране на
отпадъци

10.821 Изкърпване на вътрешна варова мазилка
Запълване на фуга
10.876 Сваляне на стара външна мазилка
10.821 Изкърпване на външна варова мазилка
9.871 Почистване на стара каменна облицовка
5.051 Фугиране на каменна зидария - обикновена фуга
13.853 Грундиране
Варосване по стени и тавани
Монтажно и демонтаж фасадно тръбно скеле
01.022 Укрепване с метална конструкция
02.003 Монтаж метална конструкция
Почистване, пренос, натоварване и извозване на строителни
24
отпадъци
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Мярка

Количество

бр.

1

м
1000 бр.
м²
м²

27,00
0,60
51,00
51,00

м3
м3

1,00
1,00

м²

51,00

м²
м²
м
м

51,00
85,00
11,00
48,00

м²

97,00

м²
м
м²
м²
м²
м²
м²
м²
м²
кг.
т.

97,00
38,00
82,00
82,00
13,00
22,00
179,00
179,00
162,00
1200,00
1,20

м3

24,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:
3.4. Ремонт на покрива на сградата на поликлиника - гр. Радомир;
Конструкцията на сградата е монолитна на три етажа със застроена площ
2
754м . Местата на течовете са около воронките на покрива, което доказва, че
отвеждането на дъждовните води е нарушено.
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Самата хидроизолация е напукана и износена. Ламаринената обшивка по
бордовете е корозирала, изгнила и негодна за употреба. От там дъждовните води
просмукват и по външните оградни зидове така, че е създадена опасност от отлепване
на облицовъчните плочи на фасадата. Капака затварящ шахтата липсва. Дъждовните
води попадат директно върху таванската плоча.
Предвиден е нов пласт хидроизолационна мембрана и подмяна на ламарината по
бордовете.
Ориентировъчна количествена сметка
N

1
2
3
4
5
6

Видове строително монтажни работи

Мярка Количество

Демонтажни работи на стара обшивка по покрива и основно
почистване
Доставка и монтаж на воронки
Грундиране с битумен грунд
Хидроизолация с посипка
Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за обшивка по
бордове
Почистване на обекта от отпадъци

м

190,00

бр.
м2
м2

5,00
981,60
981,60

м

190,00

м3

5,00

Ремонтните дейности ще се извършват до осигурено финансиране за обекта,
съгласно единичните цени от ценовото предложение на кандидата. Комисията
назначена от Възложителя ще преценява приоритетите, по които ще се извършат
неотложни ремонтно възстановителните работи.
Доставката на всички материали и оборудване, необходими за изпълнение на
строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя.
В строежа трябва да бъдат вложени материалите,
изискванията в българските и/или европейските стандарти.

отговарящи

на

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани
в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.
Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са
придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за
употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените
строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно
изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и
подзаконовите нормативни актове към него.
Стойност на поръчката
Общата цена за изпълнение на договорите по всяка обособена позиция се
формира на база на единичните цени, съгласно предложените ориентировъчни
количествени сметки, съгласно Ценовата оферта на Изпълнителя и действително
извършените работи.
Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху
добавената стойност (ДДС) и не може да надвишава 105 507,50 лв. (сто и пет хиляди
петстотин и седем и 0,50 лева), общо за четирите обособени позиции.
Договорите по отделните обособени позиции се сключват до достигане на
следните стойности без включен ДДС:
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1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „НУ“Любословие“-вътрешни ремонтни
дейности, гр.Радомир” – до 54 166,67 ЛВ. (ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ СТО
ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТ И 0,67 ЛЕВА)
2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, гр.
Радомир” – до 21 250,83 ЛВ. (ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ И 0,83
ЛЕВА)
3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Храм „Св. Вмчк Димитър”, гр.Радомир” – до
17 590,00 ЛВ. (СЕДЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН И ДЕВЕТДЕСЕТ ЛЕВА)
4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:
„Ремонт на покрива на сградата на
поликлиника - гр. Радомир” – до 12 500,00 ЛВ. (ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН
ЛЕВА)
Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото
изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид,
обхват и срок, включително разходите за труд, механизация, енергия, складиране,
транспорт, командировъчни и други подобни, както и непредвидените разходи и
печалба за избрания изпълнител.
Временно строителство.
Преди започване на строителството Изпълнителят трябва да създаде
временната си строителна база на място, посочено от Възложителя.
В случай, че се налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка
за изграждане на временната база, Изпълнителят трябва да ги наеме за своя сметка.
Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на
строителната площадка според законодателството, и да носи пълната отговорност за
всякакви злополуки, които се случват там.
Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна
ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго
необходимо за изпълнение на строежа.
По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят
трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно
безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при
строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността
на всички лица, които се намират на строителната площадка.
Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните актове в
страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични
изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти
и технически нормативни документи за строителство.
При изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят трябва да
ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
След приключване на строително – монтажните работи Изпълнителя е длъжен
да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си
механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат
съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
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Нормативни актове, които следва да се спазват при строителството.
1. Закон за устройство на територията
2. Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
3. Закон за техническите изисквания към продуктите
4. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на
напрежението
5. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините
6. Наредба за съществените изисквания
съответствието на строителните продукти

към

строежите

и

оценяване

7. Наредба 7 от 2004 г. (изм. ДВ, бр. 2 от 08.01.2010 г.) за енергийна ефективност,
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
8. Други действащи нормативни документи, имащи отношение към обекта на
поръчката.
4. Финансови и технически изисквания към кандидатите
4.1. Право да подаде оферта има всяко физическо или юридическо лице,
регистрирано по Търговския закон, което:
4.1.1. Не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в
несъстоятелност;
4.1.2. Не е осъждано/ член на управителните органи не е осъждан за
престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за
престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността
или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;
4.1.3. Не е в ликвидация;
4.1.4. Няма регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци;
4.1.5. Не е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
4.1.6. Няма парични задължения към държавата или общините, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове;
4.2. Участниците трябва да имат необходимите финансови възможности за
изпълнение на поръчката.
4.2.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
-- Участникът следва да е реализирал общ оборот от дейността си за
последните три финансови години (2010г., 2011г., 2012г.) не по-малък за отделните
обособени позиции, както следва:
1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „НУ“Любословие“-вътрешни ремонтни
дейности, гр.Радомир” – не по – малък от 92 000,00 лв. (ДЕВЕТДЕСЕТ И ДВЕ ХИЛЯДИ
ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;
2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, гр.
Радомир” – не по – малък от 36 000,00 ЛВ. (ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ
ВКЛЮЧЕН ДДС;
3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Храм „Св. Вмчк Димитър”, гр.Радомир” – не
по – малък от 30 000,00 ЛВ. (ТРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;
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4. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Ремонт на покрива на сградата на
поликлиника - гр. Радомир” – по – малък от 21 500,00 ЛВ. (ДВАДЕСЕТ И ЕДНА
ХИЛЯДИ И ПЕТСТОТИН ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;
При участие за повече от една обособена позиция изискването за минимален
оборот се формира като сума от изискванията за минимален оборот за конкретните
обособени позиции, за които се участва.
Покриването на изискването по т.4.2.1 се удостоверява със заверени от
участника копия на баланс и отчет за приходите и разходите като съставни части на
годишния финансов отчет за предходните три финансови години(2010, 2011 и 2012 г.),
когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която
участникът е установен, или съответно при участници физически лица - заверени от
участника копия на официални документи, удостоверяващи дохода на физическото
лице за всяка от предходните три години.
Забележка: в случай че участникът е посочил единен идентификационен код и
ГФО са обявени в търговския регистър, документите по настоящия пункт могат да
не се представят към офертата.
Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи
исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и
финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за
подходящ.
-- Участникът следва да е реализирал специфичен оборот от дейността си
за последните три финансови години (2010г., 2011г., 2012г.) не по-малък за отделните
обособени позиции, както следва:
1. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „НУ“Любословие“-вътрешни ремонтни
дейности, гр.Радомир” – не по – малък от 54 000,00 ЛВ. (ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ХИЛЯДИ
ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;
2. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, гр.
Радомир” – не по – малък от 21 000,00 ЛВ. (ДВАДЕСЕТ И ЕДНА ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ
ВКЛЮЧЕН ДДС;
3. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Храм „Св. Вмчк Димитър”, гр.Радомир” – не
по – малък от 17 000,00 ЛВ. (СЕДЕМНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;
4. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Ремонт на покрива на сградата на
поликлиника - гр. Радомир” – по – малък от 12 000,00 ЛВ. (ДВАНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ
ЛЕВА) БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС;
Под специфичен оборот се има предвид оборот от дейности подобни на
дейностите – обект на настоящата обществена поръчка, а именно възстановителни
ремонти на сгради, свързани с ремонт по покриви, фасади и конструктивни елементи
на ремонтираните обекти.
При участие за повече от една обособена позиция изискването за специфичен
оборот се формира като сума от изискванията за специфичен оборот за конкретните
обособени позиции, за които се участва.
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Изискването за специфичен оборот се доказва с предоставяне на заверени
копия от договор/договори за изпълнени СМР през последните три години (2010г.,
2011г., 2012г.,) придружен/и с референция/референции за добро изпълнение.
4.3. Участниците трябва да притежават технически възможности за изпълнение
на поръчката и персонал, който удостоверява възможностите за изпълнение на
поръчката с представяне на следните документи:
4.3.1. Участникът трябва да разполага със следната минимално налична
строителна техника:
-- лекотоварен камион;
-- скеле;
-- стълба – строителна;
-- инвентарен кофраж;
-- ударно пробивни машини – 2 броя.
Строителната техника може да бъде собствена или наета.
Наличието на изискуемата техника се доказва със списък на собствена
и/или наета, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на
поръчката;
4.3.2. Участникът трябва да разполага с правоспособен технически персонал
ангажирани в изпълнението на поръчката, както следва
- технически ръководител за всеки обект, нает на трудов или граждански
договор; Техническият ръководител трябва да бъде правоспособно лице с висше
образование - строителен инженер - специалност ПГС или конструктор с минимум 3
годишен опит в областта на строително ремонтните дейности като технически
ръководител.
- длъжностно лице по безопасност и здраве, наето на трудов или граждански
договор. Квалифициран служител, сертифициран съгласно изискванията на
Наредба 2 за минималните изисквания за безопасни условия на труд;
Участникът предоставя списък с правоспособен технически персонал,
придружен с копие от диплома, автобиография и доказателства за трудов стаж – трудова
книжка, осигурителна книжка и т.н.
Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи
исканите от възложителя документи, той може да докаже наличието на
правоспособен технически персонал с всеки друг документ, който възложителят
приеме за подходящ.
4.3.3. Участникът трябва да разполага с изпълнителен персонал ангажиран с
изпълнението на поръчката.
Участникът предоставя списък с изпълнителен персонал, придружен с копие от,
автобиография
и
трудов/граждански
договор
на
всеки
от
служителите/работниците от списъка
4.4. Обстоятелствата по т.4.1.2 до 4.1.6 се удостоверяват с декларации по
приложен образец към поканата за подаване на оферта.
5. Срок и място на изпълнение:
5.1. Срок на изпълнение – съгласно офертата на участника
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5.2. Място на изпълнение – обектите се намират на територията на Община
Радомир.
6. Изготвяне на офертата
6.1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към
условията, обявени от Възложителя;
6.2. Офертата следва да съдържа:
6.2.1. Данни, индивидуализиращи кандидата: трите имена, ЕГН и адрес на
физическото лице, съответно - наименование, седалище и адрес на юридическото лице,
както и данни за регистрация по ТЗ;
7. Срокът за валидност на офертата се определя на 90 дни от крайния срок за
подаването им;
8. Офертата се представя в деловодството на община Радомир, град Радомир,
пл. „Свобода” № 20, в запечатан непрозрачен плик с надпис - предмета на поръчката,
наименование на оферта с посочени адрес, телефон, по възможност факс и e-mail, като
кандидатът задължително прилага :
8.1. Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията
към Министерство на правосъдието или ЕИК;
8.2. Доказателства за техническа възможност за изпълнението на поръчката
и професионален опит, а именно:
- списък на собствена или наета, строителна техника и механизация,
необходими за изпълнение на поръчката, съответстващи на минималните изисквания
- списък с технически правоспособен персонал, ангажиран в изпълнението на
поръчката, а именно
-- технически ръководител за всеки обект;
-- длъжностно лице по безопасност и здраве,
придружен с копие от диплома, автобиография и доказателства за трудов стаж –
трудова книжка, осигурителна книжка и т.н. за всеки от експертите, предложени в
списъка;
- списък с изпълнителен персонал, придружен с копие от, автобиография и
трудов/граждански договор на всеки от служителите/работниците от списъка.
8.3. Доказателства за икономическо и финансово състояние
- баланс и отчет за приходи и разходи за последните три финансови години
(2010г., 2011г., 2012г.)
- заверени копия от договор/договори за изпълнени СМР през последните три
години (2010г., 2011г., 2012г.,) придружен/и с референция/референции за добро
изпълнение
8.4. Декларации по приложени образци:
- декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП–
Образец №2;
- декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец
№3;
- декларация за приемане клаузите на проекта на Договора – Образец №4;
- декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от Закона за обществените поръчки – Образец
№ 5;
- декларация по чл. 56, ал. 1 , т.11 от Закона за обществените поръчки – Образец
№6;
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- декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва
се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения (по
образец) към настоящата документацията - Образец №7
8.5. Предлаганата цена – Оферта – Образци №1.1 до №1.4, в зависимост от
това за коя/кои обособени позиции участва конкретният участник;
8.6. Ценови показатели.
9. Показатели за избор и методика за оценка
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната
последователност:
9.1.Проверка за пълнотата и съответствието на представените документи,
съгласно Указанията към кандидатите от настоящата покана. До следващ етап на
оценка се допускат само кандидатите, чиито оферти съответстват напълно на
изискванията на Възложителя относно комплектовността на офертата. Оферти, които не
отговарят на изискванията на поканата за представяне на офертата се отстраняват
след мотивирана обосновка от Комисията и не се оценяват.
9.2. Комплексна оценка на кандидатите.
9.2.1. Критериите за оценка на офертите:
Икономически най - изгодна оферта.
Всяка оферта се оценява по отделно, за всяка една обособена позиция, за
която участва съответният Участник,
Показатели и относителната им тежест:
К1i – цена на изпълнение за съответната обособена позиция (i = 1 до 4) – с
тежест - 50 т.
К2i - срок на изпълнение за съответната обособена позиция (i = 1 до 4) – с
тежест 30т.
Сроковете за изпълнение да бъдат предложени в календарни дни.
Минималните срокове за изпълнение за всяка обособена позиция са както следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – 36 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – 24 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – 22 календарни дни;
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – 10 календарни дни;
УЧАСТНИК,

ПРЕДЛОЖИЛ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПО-НИСКИ ОТ ТАКА
ФИКСИРАНИТЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПОЛУЧАВА 0 ТОЧКИ ПО
СЪОТВЕТНИЯТ ПОКАЗАТЕЛ (К2I - СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ)

К3i - гаранционен срок за съответната обособена позиция (i = 1 до 4) – с

тежест 20т.
Забележка: Участникът не може да предложи гаранционен срок повече от
два пъти установения в Наредба №2 за приемане на строежите в Република България.
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УЧАСТНИК, ПРЕДЛОЖИЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК ПО-ГОЛЯМ ОТ ОТ ДВА ПЪТИ
УСТАНОВЕНИЯ В НАРЕДБА №2 ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПОЛУЧАВА 0 ТОЧКИ ПО СЪОТВЕТНИЯТ ПОКАЗАТЕЛ (К3I - ГАРАНЦИОНЕН СРОК)
Методика на комплексната оценка на офертите: Кi = К1i + К2i + К3i
Кi – комплексната оценка за i-тата обобсобена позиция за участника
Оценка на показателя К1i – предлагана цена
Най - ниската предложена цена за съответната обособена позиция получава 50т.
Оценката ще се извърши по следният начин:
K1in = минимално предложена цена за съответната обособена позиция х 50 т.
предложена цена от n-тият участник
където K1in е изчисленият показател К1i за n-тият участник по i-тата обобсобена
позиция;
К2in =

МИНИМАЛНО ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

х 30 точки

ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ n-ТИЯТ УЧАСТНИК

където K2in е изчисленият показател К2i за n-тият участник по i-тата обобсобена
позиция;
К3in

=

ПРЕДЛОЖЕН ГАРАНЦИОНЕН СРОК ОТ N-ТИЯТ УЧАСТНИК

х 20 точки

МАКСИМАЛНО ПРЕДЛОЖЕН СРОК ЗА СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

където K2in е изчисленият показател К2i за n-тият участник по i-тата обобсобена
позиция;
УЧАСТНИЦИТЕ СЕ КЛАСИРАТ СЪГЛАСНО ПОЛУЧЕНИТЕ КОМПЛЕКСНИ ОЦЕНКИ, ЗА
ВСЯКА ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ В НИЗХОДЯЩ РЕД, КАТО ПОЛУЧИЛИЯТ НАЙ-ВИСОКА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА СЕ ИЗБИРА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО СЪОТВЕТНАТА ОБОСОБЕНА
ПОЗИЦИЯ
10. Срок за представяне на оферти: до 28.05.2013г., 16:30 часа;
11. Дата, място и час на разглеждане на постъпилите оферти:
Документите ще бъдат разгледани и оценени на 29.05.2013г., в 10:00 часа в сградата на
общинска администрация гр.Радомир от длъжностни лица, определени от Възложителя
по чл.101г от Закона за обществени поръчки.
Оферта, която е непълна и не отговаря на изискванията на възложителя не
подлежи на оценка.
Участникът, избран за изпълнител ще бъде уведомен писмено.
Предварително благодарим за проявения от Ваша страна интерес.
ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Пр.№

Съдържание

Вид и
количество на
документите
/оригинал или
заверено копие/

1.

Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията към
Министерство на правосъдието или ЕИК;

2.

Доказателства за техническа възможност за изпълнението на поръчката и
професионален опит, а именно:
- списък на собствена и наета, строителна техника и механизация,
необходими за изпълнение на поръчката
списък с технически правоспособен персонал, ангажиран в
изпълнението на поръчката, в. т.ч.:
-- технически ръководител за всеки обект;
-- длъжностно лице по безопасност и здраве,
придружен с копие от диплома, автобиография и доказателства за трудов стаж –
трудова книжка, осигурителна книжка и т.н. за всеки от експертите, предложени в
списъка;
-

списък

автобиография

с
и

изпълнителен

персонал,

трудов/граждански

придружен

договор

с

на

копие
всеки

от,
от

6.

служителите/работниците от списъка.
Доказателства за икономическо и финансово състояние
- баланс и отчет за приходи и разходи за последните три финансови години (2010г.,
2011г., 2012г.)
- декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП–
Образец №2;
- декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец
№3;
Декларация за приемане клаузите на проекта на Договора – Образец№4

7.

Декларация по чл. 56, ал. 1 , т.8 от Закона за обществените поръчки – Образец №5

8.

Декларация по чл. 56, ал. 1 , т.11 от Закона за обществените поръчки – Образец №6

9.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се
от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по приложения
(по образец) към настоящата документацията - Образец №7
Ценови показатели

3.

4.
5.

10.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________
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Образец №1.1

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
До
ОБЩИНА РАДОМИР
гр. Радомир
пл. Свобода №20

ОФЕРТА
Наименование
на поръчката:

„Избор на изпълнител на неотложни ремонтно възстановителни
работи и планирани строително - монтажни дейности по обособени
позиции за следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „НУ“Любословие“-вътрешни ремонтни
дейности, гр.Радомир”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с Вашата покана за представяне на оферта за „Избор на изпълнител на
неотложни ремонтно възстановителни работи и планирани строително - монтажни
дейности по обособени позиции за следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „НУ“Любословие“-вътрешни ремонтни дейности,
гр.Радомир”
Ви представяме нашето ценово предложение, съгласно приложена ориентировъчна
количествена
сметка,
както
следва
……………
лв.
(…………………………………………………….. лева) без включен ДДС или
…………… лв. (…………………………………………………….. лева) с включен ДДС
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Видове работи за формиране на единични цени:
 Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
 Цената е образувана въз основа на анализни цени за отделните видове работи,
ценови показатели за формиране на единичните цени
 Непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове работи,
извън посочените в таблица по нагоре ще се заплащат по единични цени, съставени при
следните елементи на ценообразуване:
 часова ставка
…… лв./ час
 допълнителни разходи върху труда

….. %

 допълнителни разходи върху механизацията

….%

 доставно-складови разходи

….. %

 печалба

….%

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени,
съгласно СЕК, УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми да се
прилага "Билдинг мениджър" или Местни норми.
Плащането по настоящата поръчка се осъществява както следва:
1. Аванс – 30% (тридесет процента) в три дневен срок след представяне на
фактура.
2. Окончателно разплащането на договорените видове СМР се извършва след
представяне на двустранно подписан приемо - предавателен протокол за извършени
количества СМР-та, протокол обр. 19, сметка 22 и фактура в …………… (……………)
дневен срок .
Разплащането се извършва по банков път с платежно нареждане
За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези
видове работи, които са отразени в Приемо предавателен протокол .
Гаранционен срок за изпълнение на „Избор на изпълнител на неотложни ремонтно
възстановителни работи и планирани строително - монтажни дейности по обособени
позиции за следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „НУ“Любословие“-вътрешни ремонтни дейности,
гр.Радомир”
е ............... (…………………..) месеца
Срок за изпълнение на обекта - .......... (............................................) календарни
дни.
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Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде
……../………………/ календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане
обвързващо за нас като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител ние сме съгласни да представим
парична/ гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2% от
стойността на договора.
До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договора ще формират обвързващото
споразумение между двете страни.

Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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Образец №1.2

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
До
ОБЩИНА РАДОМИР
гр. Радомир
пл. Свобода №20

ОФЕРТА
Наименование
на поръчката:

„Избор на изпълнител на неотложни ремонтно възстановителни работи
и планирани строително - монтажни дейности по обособени позиции за
следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, гр.
Радомир”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с Вашата покана за представяне на оферта за „Избор на изпълнител на
неотложни ремонтно възстановителни работи и планирани строително - монтажни
дейности по обособени позиции за следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, гр. Радомир”
Ви представяме нашето ценово предложение, съгласно приложена ориентировъчна
количествена
сметка,
както
следва
……………
лв.
(…………………………………………………….. лева) без включен ДДС или
…………… лв. (…………………………………………………….. лева) с включен ДДС
Видове работи за формиране на единични цени:
 Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
 Цената е образувана въз основа на анализни цени за отделните видове работи,
ценови показатели за формиране на единичните цени
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 Непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове работи,
извън посочените в таблица по нагоре ще се заплащат по единични цени, съставени при
следните елементи на ценообразуване:
 часова ставка
…… лв./ час
 допълнителни разходи върху труда

….. %

 допълнителни разходи върху механизацията

….%

 доставно-складови разходи

….. %

 печалба

….%

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени,
съгласно СЕК, УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми да се
прилага "Билдинг мениджър" или Местни норми.
Плащането по настоящата поръчка се осъществява както следва:
1. Аванс – 30% (тридесет процента) в три дневен срок след представяне на
фактура.
2. Окончателно разплащането на договорените видове СМР се извършва след
представяне на двустранно подписан приемо - предавателен протокол за извършени
количества СМР-та, протокол обр. 19, сметка 22 и фактура в …………… (……………)
дневен срок .
Разплащането се извършва по банков път с платежно нареждане
За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези
видове работи, които са отразени в Приемо предавателен протокол .
Гаранционен срок за изпълнение на „Избор на изпълнител на неотложни ремонтно
възстановителни работи и планирани строително - монтажни дейности по обособени
позиции за следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, гр. Радомир”
е ............... (…………………..) месеца
Срок за изпълнение на обекта - ОБОСОБЕНА
хора „Св. Иван Рилски”, гр. Радомир”

ПОЗИЦИЯ

№ 2: „Дом за стари

е .......... (............................................) календарни дни.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде
……../………………/ календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане
обвързващо за нас като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител ние сме съгласни да представим
парична/ гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2% от
стойността на договора.
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До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договора ще формират обвързващото
споразумение между двете страни.

Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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Образец №1.3

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
До
ОБЩИНА РАДОМИР
гр. Радомир
пл. Свобода №20

ОФЕРТА
Наименование
на поръчката:

„Избор на изпълнител на неотложни ремонтно възстановителни работи
и планирани строително - монтажни дейности по обособени позиции за
следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Храм „Св. Вмчк Димитър”, гр.Радомир”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с Вашата покана за представяне на оферта за „Избор на изпълнител на
неотложни ремонтно възстановителни работи и планирани строително - монтажни
дейности по обособени позиции за следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Храм „Св. Вмчк Димитър”, гр.Радомир”
Ви представяме нашето ценово предложение, съгласно приложена ориентировъчна
количествена
сметка,
както
следва
……………
лв.
(…………………………………………………….. лева) без включен ДДС или
…………… лв. (…………………………………………………….. лева) с включен ДДС
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Видове работи за формиране на единични цени:
 Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
 Цената е образувана въз основа на анализни цени за отделните видове работи,
ценови показатели за формиране на единичните цени
 Непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове работи,
извън посочените в таблица по нагоре ще се заплащат по единични цени, съставени при
следните елементи на ценообразуване:
 часова ставка
…… лв./ час
 допълнителни разходи върху труда

….. %

 допълнителни разходи върху механизацията

….%

 доставно-складови разходи

….. %

 печалба

….%

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени,
съгласно СЕК, УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми да се
прилага "Билдинг мениджър" или Местни норми.
Плащането по настоящата поръчка се осъществява както следва:
1. Аванс – 30% (тридесет процента) в три дневен срок след представяне на
фактура.
2. Окончателно разплащането на договорените видове СМР се извършва след
представяне на двустранно подписан приемо - предавателен протокол за извършени
количества СМР-та, протокол обр. 19, сметка 22 и фактура в …………… (……………)
дневен срок .
Разплащането се извършва по банков път с платежно нареждане
За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези
видове работи, които са отразени в Приемо предавателен протокол .
Гаранционен срок за изпълнение на „Избор на изпълнител на неотложни ремонтно
възстановителни работи и планирани строително - монтажни дейности по обособени
позиции за следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Храм „Св. Вмчк Димитър”, гр.Радомир”
е ............... (…………………..) месеца
Срокът за изпълнение на обекта - ОБОСОБЕНА
„Св. Вмчк Димитър”, гр.Радомир”
е .......... (............................................) календарни дни.

ПОЗИЦИЯ

№ 3: „Храм
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Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде
……../………………/ календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане
обвързващо за нас като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител ние сме съгласни да представим
парична/ гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2% от
стойността на договора.
До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договора ще формират обвързващото
споразумение между двете страни.

Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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Образец №1.4

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:
До
ОБЩИНА РАДОМИР
гр. Радомир
пл. Свобода №20

ОФЕРТА
Наименование
на поръчката:

„Избор на изпълнител на неотложни ремонтно възстановителни работи
и планирани строително - монтажни дейности по обособени позиции за
следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Ремонт на покрива на сградата на
поликлиника - гр. Радомир”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с Вашата покана за представяне на оферта за „Избор на изпълнител на
неотложни ремонтно възстановителни работи и планирани строително - монтажни
дейности по обособени позиции за следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Ремонт на покрива на сградата на поликлиника - гр.
Радомир”
Ви представяме нашето ценово предложение, съгласно приложена ориентировъчна
количествена
сметка,
както
следва
……………
лв.
(…………………………………………………….. лева) без включен ДДС или
…………… лв. (…………………………………………………….. лева) с включен ДДС
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Видове работи за формиране на единични цени:
 Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
 Цената е образувана въз основа на анализни цени за отделните видове работи,
ценови показатели за формиране на единичните цени
 Непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове работи,
извън посочените в таблица по нагоре ще се заплащат по единични цени, съставени при
следните елементи на ценообразуване:
 часова ставка
…… лв./ час
 допълнителни разходи върху труда

….. %

 допълнителни разходи върху механизацията

….%

 доставно-складови разходи

….. %

 печалба

….%

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени,
съгласно СЕК, УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми да се
прилага "Билдинг мениджър" или Местни норми.
Плащането по настоящата поръчка се осъществява както следва:
1. Аванс – 30% (тридесет процента) в три дневен срок след представяне на
фактура.
2. Окончателно разплащането на договорените видове СМР се извършва след
представяне на двустранно подписан приемо - предавателен протокол за извършени
количества СМР-та, протокол обр. 19, сметка 22 и фактура в …………… (……………)
дневен срок .
Разплащането се извършва по банков път с платежно нареждане
За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези
видове работи, които са отразени в Приемо предавателен протокол .
Гаранционен срок за изпълнение на „Избор на изпълнител на неотложни ремонтно
възстановителни работи и планирани строително - монтажни дейности по обособени
позиции за следния обект:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Ремонт на покрива на сградата на поликлиника - гр.
Радомир”
е ............... (…………………..) месеца
Срокът за изпълнение на обекта - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Ремонт
на покрива на сградата на поликлиника - гр. Радомир”
е .......... (............................................) календарни дни.
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Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде
……../………………/ календарни дни от датата на отваряне на предложенията и ще остане
обвързващо за нас като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
При условие, че бъдем избрани за Изпълнител ние сме съгласни да представим
парична/ гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 2% от
стойността на договора.
До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от
Ваша страна и известие за сключване на договора ще формират обвързващото
споразумение между двете страни.

Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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Образец № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/
____ с лична карта №
______________
, издадена на
от ____________________ с
ЕГН
, в качеството ми на представляващ
……………………
участник в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на неотложни
ремонтно възстановителни работи и планирани строително - монтажни дейности по
обособени позиции” за следните обособени позиции*:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……………………………………………….*

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник …………….. (посочва се наименованието на
участника/подизпълнителя)
1. Не е обявен в несъстоятелност;
2. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно
лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане
на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
4. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и
сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с
влязло в сила съдебно решение;
5. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията, или задължения за данъци или вноски за
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен.
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6. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на
незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
7. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на
обществената поръчка да уведомя възложителя за всички промени в горепосочените
обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

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

Дата:………………2013 год.

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

Забележки:
1.За участник/подизпълнител - юридическо лице е достатъчно декларацията да бъде
подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
2.За участник обединение – декларацията се подава от всяко от юридическите лица,
включени в обединението.
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Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/
____ с лична карта №
______________
, издадена на
от ____________________ с
ЕГН
, в качеството ми на представляващ
……………………
участник в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на неотложни
ремонтно възстановителни работи и планирани строително - монтажни дейности по
обособени позиции” за следните обособени позиции*:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……………………………………………….*

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда, респективно съм реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от НК във връзка с
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
4. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
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Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на
обществената поръчка да уведомя възложителя за всички промени в горепосочените
обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

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

Дата:………………2013 год.

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

Забележки:
* Участникът попълва обособените позиции, за които участва
Изискванията се прилагат и декларацията се подава от лицата, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата
по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,
които представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република
България.
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Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ*
ЗА ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/
,
в
качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) – участник в обществена
поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на неотложни ремонтно възстановителни
работи и планирани строително - монтажни дейности по обособени позиции” за
следните обособени позиции*:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……………………………………………….*

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:

 Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
 Участникът попълва обособените позиции, за които участва
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Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
, с ЕГН
,
в
качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) участник в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на неотложни
ремонтно възстановителни работи и планирани строително - монтажни дейности по
обособени позиции” за следните обособени позиции*:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……………………………………………….*

Участника

Д Е К Л А Р И Р А М:
(посочете фирмата на участника), който представлявам:

1.При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използвам/
ще използвам подизпълнители;
2.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.........................................................................,
(изписват се наименованията на фирмите на
подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в
процедурата;
3.Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде
.........% от общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:

ЗАБЕЛЕЖКА:


Участникът попълва обособените позиции, за които участва
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Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/
, с ЕГН
,
в
качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника) участник в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на неотложни
ремонтно възстановителни работи и планирани строително - монтажни дейности по
обособени позиции” за следните обособени позиции*:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……………………………………………….

( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от образеца на оферта)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участника ………………………………………………………..…, който представлявам:
при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка в предложената цена е
спазено изискването за минимална цена труда.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

………….. г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/…………………../

ЗАБЕЛЕЖКА:
* Участникът попълва обособените позиции, за които участва
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Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/

____________

с

лична карта
№
, с ЕГН

, издадена на
______
от
, в качеството ми на _________________________

длъжността) на

(посочете

във
връзка с обявената от
(посочете наименованието на Възложителя) процедура
за възлагане на обществена поръчка: „Избор на изпълнител на неотложни ремонтно
възстановителни работи и планирани строително - монтажни дейности по
обособени позиции” за следните обособени позиции*:
(посочете

фирмата,

която

представлявате)

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……………………………………………….
Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

________, сме съгласни да участваме

като
(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на
на

_____________ при изпълнение
(посочете участника, на който сте подизпълнител)

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

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка ( респ. от обособените
позиции), които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме
право да участваме като кандидат в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме документи
съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената
поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
г.

Декларатор:

(дата на подписване)

ЗАБЕЛЕЖКА:
* Участникът попълва обособените позиции, за които участва
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ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали
следните ценови показатели:
•

часова ставка – ……..лв./час;

•

допълнителни разходи за труд - …….. %;

•

допълнителни разходи за механизация – ………. %;

•

доставно-складови разходи - ………%;

•

печалба върху всичките СМР -…………..%;

•

материали, ориентирани по доставчици с цени и доставна схема

Единичните цени на отделите видове строително - монтажни работи сме
съставяли на база ..........................................................................................

Дата:………………..

Подпис:………………..
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проект
ДОГОВОР
№ ………………………
Днес……………. 2013 год. в гр. Радомир, във връзка утвърден Протокол от Кмета
на Община Радомир за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на
оферти с публична покана се сключи настоящия договор между:
ОБЩИНА РАДОМИР, БУЛСТАТ 000386776, със седалище и адрес на управление:
гр.Радомир пл. Свобода №20, представлявано от Кмета на Община Радомир Пламен
Станков Алексиев, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
2. „………………………………………………… ,
БУЛСТАТ/EИК ……….,
с
адрес
на
управление……………………………
,
представлявано
от
…………………………………… –……………………………….., наричан за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна
се подписа настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни
неотложни ремонтно възстановителни работи съгласно обявена поръчка „Избор на
изпълнител на неотложни ремонтно възстановителни работи и планирани
строително - монтажни дейности по обособени позиции” за обособена позиция, както
следва:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……………………………………………….
II. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ И ПЛАЩАНЕ
Общата стойност на договора е ………………..лв. без ДДС (
………………………………………………..)., съгласно
Оферта - Образец № 1.
неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение и ДДС
20% - …………….лв.(…………………………………………………….).
Разплащане по договора се извършва както следва:
1. Аванс – 30% (тридесет процента) в три дневен срок след представяне на
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Окончателно разплащането на договорените видове СМР се извършва след
представяне на двустранно подписан приемо - предавателен протокол за извършени
количества СМР-та, протокол обр. 19 по приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества и
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остойностен по единични цени съгласно Оферта - Образец № 1, сметка 22 и фактура в
…………… (……………) дневен срок .
Разплащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN .........................................................
BIC ……………………………………..
При Банка „…………………………………………………….”:
За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези
видове работи, които са отразени в Приемо предавателен протокол .
Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока
на договора.
III. СРОКОВЕ
Срокът на настоящия договор е ........................ от датата на подписване на
настоящият договор.
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя на 2% от
стойността
на
договора
без
включен
ДДС
и
възлиза
на
………………….................................... лева.
Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 3 дни след изтичане на срока на
договора по т.ІІІ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ различен обем и
видове работи в зависимост от необходимите за всеки конкретен случай.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по
всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване
правилата за безопасна работа по начин, не затрудняващ работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени
работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването
на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на
нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:
1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие
изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща извършените работи в срок съгласно
т. II.
Възложителят чрез свой представител е длъжен да извърши проверка на всеки
протокол обр. 19 в срок до 3 дни от представянето му и да го подпише, като има право
да го коригира, като направените корекции са окончателни.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената в размер, по начина и срока,
уговорени в настоящия договор.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши възложените работи в срок съгласно т.
ІІІ. Срокът за изпълнение може да се удължи с дните, неблагоприятни за извършване на
работите, установени двустранно от представителите на страните с констативен
протокол.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага при изпълнението качествени
материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания
и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при
поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати и фактури за
придобиването им.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява всички нареждания и заповеди
по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи
по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта в рамките на гаранционния срок.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съставя, оформя и представя необходимите
документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за
извършена СМР и фактури).
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява своевременно писмено
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване
изпълнението на предварително уговорените срокове.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява за своя сметка основните
изисквания за безопасност от Плана за осигуряване на безопасност и здраве и определи
Координатор по безопасност и здраве на строежа..
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове
работи и дейности на обекта.
По време на изпълнението на СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да не допуска повреди
или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при
осъществяване на действия по изпълнение на договора.
В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходния
член, то възстановяването им е за негова сметка.
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на пътища,
улици и околната среда, да осигурява опазване на околната среда. Санкциите при
констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Ако за изпълнението на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се налага да ползва
взривни, горивни и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за
здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно
действащите разпоредби в Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно съставя актовете и протоколите по време на
строителството и уведомява за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дава
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранционен
срок…………………………., считан от датата на подписване на ПРИЕМО
ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ – съгласно минимално определения в Наредба №2 за
приемане на строежите в Република България.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява констатирани забележки в
гаранционните
срокове
вследствие
на
некачествено
изпълнени
СМР.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните
недостатъци.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява констатирани забележки в
гаранционните
срокове
вследствие
на
некачествено
изпълнени
СМР.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните
недостатъци.
При наличието на дефекти се назначава комисия с представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която съставя протокол в който се
констатира следното:
(1) Описва се констатирания дефект.
(2) Описват се причините, които са го породили.
(3) Описват се мероприятията, които трябва да бъдат извършени.
(4) Посочва се срок за отстраняване на констатирания дефект.
(5) Посочва се за чия сметка ще бъде отстраняването на констатирания дефект.
VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно
неизпълнение на договорните си задължения.
Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки,
недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на
сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
При неспазване писмено уговорените срокове за изпълнение на отделните
видове работи по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,5 % от стойността на забавените работи за всеки просрочен
ден, но не повече от 10 % от същата стойност.
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При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на забавените работи
за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от същата стойност .
Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за
сметка на виновната страна.
При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на
направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този
договор поради непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер,
възникнало след сключване на договора и засягащо изпълнението му, тя е длъжна в
тридневен срок от възникване на събитието писмено да съобщи на другата страна за
това. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. Ако
непреодолимата сила трае толкова, че Възложителят вече няма интерес от
изпълнението, договорът може да бъде прекратен. Това право има и Изпълнителят.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
Настоящият договор се прекратява при наличието на някой от следните случаи:
1. Ако изпълнението на договора стане невъзможно поради независещи от страните
причини, като например последващо възникване на опасност за националната
сигурност на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и
обекти и за обществения транспорт, договорът се прекратява с двустранен
протокол. В този случай никоя от страните не дължи другата обезщетение, освен за
направените подобрения.
2. При обективна невъзможност за осъществяване на дейността /форсмажор/.
Настоящото не се отнася до форсмажорни обстоятелства от природен характер. В
този случай не се счита, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е нарушил задълженията си. След
преодоляване
на
форсмажорните
обстоятелства
в
подходящ
срок
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови нормалния цикъл на работа.
3. При прекратяване на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. По силата на съдебно или арбитражно решение.
6. При други предвидени в законодателството основания.
Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
нарушения на задълженията по настоящия договор от другата страна.
При предсрочно прекратяване на настоящия договор виновната страна дължи на
изправната неустойка в размер на 1 (един) %, но не повече от 10 % от неизпълнената
част.
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ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не
разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други
отношения, които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица.
Всяка една от страните се задължава писмено, в едноседмичен срок, при
настъпили изменения в наименованието на фирмата, представляващите я лица,
търговски адрес, банкова сметка, откриване процедура по ликвидация, приватизация,
закриване или реституция - да уведоми другата. При неизпълнение на това
задължение, неизправната страна дължи на изправната, обезщетение в размер на
нанесените щети, но не по-малко от 1% от стойността на договора.
За неуредените отношения между страните се прилагат съответно разпоредбите
на ЗОП и действащото законодателство на Р България.
Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра,
всеки със силата на оригинал, един за изпълнителя и два за възложителя.
Неразделна част от настоящия договор е Оферта – Образец № 1. .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пламен Алексиев
Кмет на Община Радомир

Гл.счетоводител:
(…………………………)
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