О Б Щ И Н А - Р А Д О М И Р
ОБЛАСТ–ПЕРНИК
пл.”Свобода” 20, тел. (359) 0777 824 90, факс (359) 0777 825 02, e-mail: obshtinaradomir@abv.bg

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: “Зимно почистване на улици, площади и други територии за
обществено ползване на територията на град Радомир”, до 17,00 часа на 10.12.2012г.
Офертата се представя на адрес: гр.Радомир, пл. Свобода №20 в деловодството на Община
Радомир, в запечатан непрозрачен плик с надпис – предмета на поръчката.
І. Предмет на поръчката.
Предмет на настоящата обществена поръчка е зимно почистване на улици, площади и
други територии за обществено ползване на територията на град Радомир, включващ всички
улици.
Поръчката има характер на услуга.
Стойността се формира, като в анализните цени на отделните видове работи, освен стойността
на работната ръка, се включва и стойността на механизацията и материалите.
Поръчката е със срок на изпълнение до 01.04.2013 г. считано от датата на подписване на
договора.
ІІ. Технически условия за изпълнение на поръчката.
Зимно почистване на улици, площади и други територии за обществено ползване на
територията на град Радомир, съгласно схемата вътрешно - градски улици на град Радомир,
включва снегопочистване и обработка на заснежените и заледени пътни платна съгласно
Технически правила и изисквания за поддържане на пътища. Това означава борбата с поледицата
да се води почти изцяло с опесъчаване. В натоварените улици с голям наклон и в криви с
минимални радиуси да се прилага и разпръскване на химически вещества /луга и сол/, които да
разтапят снега и леда.
Препоръчително е ресурсите, техниката и материалите да бъдат дислоцирани в един пункт,
с което да се осигури своевременно и икономично извършване на видовете работи, с най – малко
движение на техниката и бързо да се реагира при влошаване на пътната обстановка.
Поръчката обхваща установяване на непрекъснато нощно дежурство на обособените
пунктове за дислоциране на съответната техника и материали. Снегопочистването, опесъчаването
и разпръскването на химическите вещества да става механизирано.
ІІІ. Ценови условия за изготвяне на цената на поръчката.
Цената на поръчката е за два режима на работа.
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А/ режим в работа – същият се налага от пътната обстановка и метеорологичните
условия.
В този случай цената се сформира на базата на количествата извършени видове работи
общо през дните на месеца, през който обстановката е налагала реално поддържане на
пътищата, остойностени по анализни цени, съставени при следните ценови условия:
1. Часова ставка на труд – до 3,80 лв.
2. Норма време – по ТНС
3. Допълнителни разходи върху труда – 100%
4. Разходи на механизация – по СН и цени на машиносмени
5. Допълнителни разходи върху механизацията – 50%
6. Разход за материали – по СН
7. Доставно складови разходи – 10%
Б/ Режим на дежурство – когато обстановката не налага реални действия. Цената се
формира на база броя на машиносмените на различните машини, които са били в дежурство,
като разходи се начисляват само върху възнагражденията на машинистите.
Възнагражденията на ползвания персонал и персонала предназначен за ръчна работа, е на
базата на броя на часовете, остойностени по офертната часова ставка с начисления до 100%
допълнителни работи и 10% печалба.
Разплащането е на база Протокол Образец 19, съставен въз основа на ежедневни справки
за поддържане на отделните пътища, които освен от определено длъжностно лице в Община
Радомир, се заверяват и данъчна фактура.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 64 446,20 лева без ДДС.

2. Изисквания към кандидатите:

2.1. Право да подаде оферта има всяко физическо или юридическо лице, регистрирано по
Търговския закон, което:
2.1.1. Не е обявено в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2.1.2. 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;
2.1.3. Не е в ликвидация;
2.1.4. Няма регистрирани данъчни нарушения или неплатени данъци;
2.1.5. Не е лишено от правото да упражнява търговска дейност;
2.1.6. Няма парични задължения към държавата или общините, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган или задължения към осигурителни фондове;
2.1.7. Притежава технически възможности за изпълнение на поръчката и персонал, който
удостоверява възможностите за изпълнение на поръчката с представяне на следните документи:
-списък на собствена и наета техника и механизация, необходими за изпълнение
на поръчката
-списък с технически правоспособен персонал /работници/, ангажиран в
изпълнението на поръчката
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2.2. Обстоятелствата по т.2.1.2 до т.2.1.6 се удостоверяват с декларации по приложен образец
към поканата за подаване на оферта.
3. Срок и място на изпълнение:
3.1. Срок на изпълнение – до 01.04.2013г.
3.2. Място на изпълнение – съгласно техническото описание.
4. Срокът за валидност на офертата: се определя на 30 дни от крайния срок за
подаването им;
5. Изготвяне на офертата:
5.1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към
условията, обявени от Възложителя.
5.2. Офертата следва да съдържа:
5.2.1. 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.
6. Офертата се представя в деловодството на община Радомир, град Радомир, пл.
„Свобода” № 20, в запечатан непрозрачен плик с надпис - предмета на поръчката,
наименование на оферента с посочени адрес, телефон, по възможност факс и e-mail, като
кандидатът задължително прилага :
6.1. Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията към
Министерство на правосъдието или ЕИК;
6.2. Доказателства за техническа възможност за изпълнението на поръчката и
професионален опит, а именно:
- списък на собствена или наета техника и механизация, необходими за изпълнение на
поръчката
- списък с технически правоспособен персонал /работници/, ангажиран в изпълнението на
поръчката
6.3. Доказателства за икономическо и финансово състояние
- баланс и отчет за приходи и разходи за 2011г.
6.4. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника –
Приложение №1.
6.5. Административни сведения – Приложение №2.
6.6. 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;
- 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.
6.7. Предлаганата цена – Оферта – Образец №1;
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6.8. Ценови показатели.
Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е чуждестранно
физическо или юридическо лице, или техни обединения, документите се представят в
превод.
7. Критерии и методика за определяне на комплексната оценка на офертата:
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната
последователност:
7.1.Проверка за пълнота и съответствие на представените документи
Съгласно публичната покана за представяне на оферта към кандидатите, до следващ етап на
оценка се допускат само участниците, чиито оферти съответстват напълно на изискванията на
Възложителя относно комплектоваността на офертата. Оферти, които не отговарят на изискванията
на поканата за представяне на офертата се отстраняват след мотивирана обосновка от
длъжностните лица и не се оценяват.
7.2.Критерии и методика на оценка на офертите.
Най-ниска предложена цена
8. Дата, място и час на разглеждане на постъпилите оферти:
Документите ще бъдат разгледани и оценени на 11.12.2012г., в 10 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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Образец №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

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование
на поръчката:

“Зимно почистване на улици, площади и други територии за
обществено ползване на територията на град Радомир”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с Вашата покана за представяне на оферта за “Зимно почистване на
улици, площади и други територии за обществено ползване на територията на град
Радомир”, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от ………………..лв.
/……………………………/, без ДДС, съгласно приложената Количествено стойностна
сметка – неразделна част от Ценовото предложение.
 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 и количественно-стойностна сметка.
 При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще
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бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на
предложението.
 Непредвидените разходи се доказват с подписване на протокол между възложителя и
изпълнителя. Когато дейностите не са предвидени в количествено – стойностната сметка,
остойностяването на непредвидените разходи се извършва по ценовите показатели.
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:
1. Аванс в размер на ………( …………….. ) % от общата цена в срок до ……….
(……………) работни дни от датата на подписване на договора .
2. Окончателно плащане, в срок до ………… работни дни след представяне на:
подписан от Възложителя, Изпълнителя за действително извършени работи
остойностени по единични цени, съгласно количествено-стойностна сметка .
Сметка 22 за изплащане на СМР, подписана от Изпълнителя и изпълняващия
строителен надзор
-

фактура на стойност равна на стойността по отчета.

Срок за изпълнение на “Зимно почистване на улици, площади и други
територии за обществено ползване на територията на град Радомир” – до
01.04.2013г.
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.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Количественно стойностна сметка
2. Единични анализни цени .
Правно обвързващ подпис:
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника __________________________
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КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за
“Зимно почистване на улици, площади и други територии за
обществено ползване на територията на град Радомир”

№

Наименование

1
2
1. Почистване на пътното платно от сняг и
лед
2. Опесъчаване на пътното платно с
материал
3. Уширяване с роторен снегорин
4. Оперативно – информационно обслужване
5. Изтегляне на аварирали автомобили
6. Престой на техниката
7. Ръчно оформяне на зеледени и заснежени
участъци

Ед.м Кол-во Ед.цена
лв.
3
4
5
км/лента
км/лента

Стойност
лв
6

1670,20
1670,20

ч.
ч.
бр.
ч.

41,00
700,00
15,00
80,00

ч.

1860,00
Общо:
ДДС 20%
ВСИЧКО:

7

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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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 техника и механизация,
необходими за изпълнение на поръчката
списък с технически правоспособен персонал
/работници/, ангажиран в изпълнението на поръчката

3.

Доказателства за икономическо и финансово състояние

4.

- баланс и отчет за приходи и разходи за 2011г. .
Административни сведения – Приложение № 2

5.

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т.

6.

2 от ЗОП– Образец № 2;
Декларация по по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от
ЗОП – Образец № 3;

7.
8.
9.

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

10. 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
11. Ценово предложение – Образец №1
12. Ценови показатели
Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника ………………………………………….......................
2. Координати:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Адрес:………………………………...................…............…………………............
Телефон …………………………...............................................................................
Факс: ………………………………............................................................................
Е-mail: ………………………………..........................................................................
ЕИК ..............................................................................................................................
1. Лице, официално представляващо участника в процедурата:
..................................................................…………………………………………............
(трите имена и длъжност )
1. Лице за контакти.……….……………………………………………………............
(трите имена и длъжност )
1. Обслужваща банка………………………………………….............….....………….
2. IBAN: ...........................................................................................................................
3. BIC код на банката......................................................................................................
4. Титуляр на сметката:…..………………..........……....………….......………………

Дата:………………2012 год.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
__________________________
(име и фамилия)
__________________________
(длъжност на представляващия 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: “Зимно почистване на улици, площади и други територии за
обществено ползване на територията на град Радомир”

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 Данъчно-осигурителния
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.
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.
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Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните погоре обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата:………………2012 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: “Зимно почистване на улици, площади и други територии за
обществено ползване на територията на град Радомир”

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.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните погоре обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата:………………2012 год.

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

Забележки:
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: “Зимно
почистване на улици, площади и други територии за обществено ползване на територията на
град Радомир”

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.
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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 “Зимно почистване на улици, площади и други територии за обществено ползване на
територията на град Радомир”
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:
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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: “Зимно почистване на улици, площади и други територии за обществено ползване
на територията на град Радомир”
( 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:
/…………………../

вал:

17

ОБРАЗЕЦ № 7

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

____________ с лична карта

№

, издадена на
______
от
, с ЕГН
, в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от
(посочете наименованието на Възложителя) процедура за възлагане на обществена поръчка: “Зимно
почистване на улици, площади и други територии за обществено ползване на територията на
град Радомир”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

________, сме съгласни да участваме като
(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на

_____________ при изпълнение на
(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)
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Проект
ДОГОВОР
№ ………………………
Днес……………. 2012 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 на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки 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,
и
....................................., Вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при
Министерство
на
правосъдието,
със
седалище
и
адрес
на
управление:
......................................................,
.............................................
представлявано
от
............................................
–
................................................................,
наричан
накратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: “Зимно почистване
на улици, площади и други територии за обществено ползване на територията на град
Радомир”
Чл. 2. Общата стойност на договора е .................... лв. /...................................................../ без ДДС
и ДДС 20% в размер на ....................... /............................................................./, съгласно ценово
предложение и количествено стойностна сметка, неразделна част от настоящия договор.
ІІ. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ И ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. Разплащането на договорените видове дейности се извършва ежемесечно, след
представяне на фактура и сметка 22.
Чл. 4. Плащането на цената се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ................................................................... – при .............................................
Чл. 5. Непредвидените, допълнително възникнали и възложени нови видове работи, извън
количествено стойностната сметка и ценовото предложение ще се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, съставени при следните елементи на ценообразуване:
Часова ставка -.......................... лв/час.
Допълнителни разходи върху труда – ........................%
Допълнителни разходи върху механизацията - ..........................%
Доставно - складови разходи върху механизацията - ...........................%
Печалба - ........................%
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ІІІ. СРОКОВЕ
Чл. 6. Срокът на настоящия договор е до 01.04.2013 г. и започва да тече от датата на подписването
му.
ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е 2% от стойността му – в размер на
...................... лева./......................................................................................................../
Чл. 8. Гаранцията се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5/пет/ дневен срок след края на срока
на настоящия договор.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ различен обем работи в
зависимост от необходимите за всеки конкретен случай.
Чл. 10. 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.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща извършените работи след представяне от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на отчетните документи /фактура и сметка 22/.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури контролни органи по райони за решаване
на възникнали текущи проблеми по време на зимното поддържане и снегопочистване.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни качествено възложените му работи съгласно
нормативните изисквания за зимно поддържане и почистване.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимата информация за пътната обстановка, за
хода на работата по осигуряване на условия за движението на МПС при зимна обстановка.
Чл. 15. За несвоевременно или непълно изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
заплаща неустойка в размер на 0.1% от договорените работи , но не повече от 5 % общо.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен на основание чл. 16, ал. 1,т. 8 и чл. 18 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и чл.127 „З” от Правилника за прилагане
Закона за МВР в част пожарна и аварийна безопасност и Наредба № І-209 от 22 ноември 2004 г.
за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация да спазва
изискванията за недопускане на пожари.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
- да прилага разпорежданията на чл. 16, ал. 1,т. 7 и чл. 18 от ЗЗБУТ
- да прави оценка на риска на всички дейности, съгласно разпорежданията на НАРЕДБА №
15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на
физиологични режими на труд и почивка по време на работа като се приложат следните мерки :
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- да се осигури режим на труд и почивка съгласно чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15 от
31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични
режими на труд и почивка по време на работа;
- дейностите по договора да се извършват при осигурена осветеност на работните места,
съгласно чл.74 и чл. 78 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /обн. ДВ бр.
88/1999 г/.
- фирмата изпълнител да осигури на своите работещите лични предпазни средства,
съгласно НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване
на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място,
както и необходимата сигнализация (светлинна, звукова, сигналисти) за маневрите на машините
- работещите да бъдат оборудвани с аптечка, съгласно изискванията на правилата за
оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа.
- на основание разпорежданията на Наредбата за задължителното застраховане на
работниците и служителите за риска „трудова злополука” да бъдат застраховани всички работещи
на пътния обект.
- когато изпълнителят през време на договора наема подизпълнители, се задължава да
сключва с тях споразумение по чл.18 от ЗЗБУТ, тъй като той също се явява възложител.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Договорът се прекратява:
т.1. по взаимно съгласие на страните изразено писмено;
т.2. с изтичане на срока му;
т.3. едностранно, след едномесечно писмено предизвестие до насрещната страна;
т.4. при смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице, считано от
датата на събитието.
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 19. За обстоятелствата, които не са упоменати в настоящия договор се прилагат
разпоредбите ЗЗД и на действащото в Република България законодателство.
Чл. 20. Споровете между страните се решават по споразумение, а при не постигането му – по
съдебен ред пред компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, всеки със силата
на оригинал, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор е Оферта – Образец № 1 .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Пламен Алексиев
Кмет на Община Радомир
Гл.счетоводител:
(…………………………)
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