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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
За участие в процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 14 от ЗОП, с
предмет:
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Проект!
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
с предмет:
„Доставка и монтаж на автоматични стартови системи за СК "Отдих и култура" Гребен олимпийски канал, гр.Пловдив”
№
Днес

/

2014г.

2014 г., между:

1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ, с адрес на управление гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов”
№1, ЕИК:000471504, представлявана от ……………….. – Кмет и ……………….. – Директор
дирекция „Счетоводство”, наричана по-долу в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от
една страна
и
2. …………………., със седалище и адрес на управление …………………………….,
представлявана
от
………………….,
в
качеството
си
на
………………………………………………………………………..….….., наричан по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна.
На основание чл. 90, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на
Решение ………………………. на кмета на община Пловдив, се сключи настоящият договор
като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
възнаграждение доставка и монтаж на 3 (три) броя автоматични стартови системи,
(наричани по-долу в договора за краткост "системите"), съгласно клаузите на настоящия
договор и приложенията, които представляват неразделна част от същия.
(2) Дейностите, предмет на договора следва да бъдат изпълнени на обект: СК "Отдих и
култура"- Гребен олимпийски канал, находящ се в гр. Пловдив, ул. "Ясна поляна", и след
изрично възлагане за стартиране изпълнението на настоящия договор.
(3) Цялостното изпълнение на предмета на настоящия договор включва два етапа:
1. Първи етап - доставка (доставяне на системите до обекта по ал. 2, придружени от
пълна техническа документация и инструкции за работа и безопасност), монтаж (монтиране
и въвеждане в експлоатация на системите на обекта по ал. 2) и инструктиране на персонала
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа със системите;
2. Втори етап – пробен период за тестване на системите за установяване на
съответствието им с изискванията на Международната федерация по кану-каяк за
провеждане на международни първенства;

ІІ. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2 Този договор влиза в сила от датата, на която е подписан от страните и е със срок
на действие до окончателното приемане на изпълнението на същия, но не повече от 12
(дванадесет) месеца, считано от влизането му в сила.
Чл. 3 (1) Срокът за изпълнение на първия етап от предмета на настоящия договор
започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо, отправено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е определен на ………….. (словом) календарни
дни;
(2) Срокът за изпълнение на втория етап от предмета на договора започва да тече от
датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 6, ал. 3 и е определен на 3
(три) месеца;

ІІІ. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 4 Общата стойност на договора е определена в размер на …………..лв. (словом).
Посочената стойност е крайна и включва всички разходи, свързани с изпълнението на този
договор, включително транспортни разходи, мита, данъци, такси и др.
Чл. 5 (1) Плащанията по настоящия договор се извършват в български лева с платежно
нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Предвижда се еднократно заплащане в размер на общата стойност на договора
по чл. 4. Сумата е платима в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура - оригинал, придружена от приемо-предавателния
протокол за окончателното приемане на изпълнението на договора, по чл. 6, ал. 6. Съгласно
чл.303а, ал.2 от ТЗ, по изключение, срокът за разплащане може да бъде удължен до 60 дни,
когато това се налага по важна причина.

ІV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6 (1) Работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се приема от приемателна комисия –
длъжностни лица, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За периода на изпълнението на този договор комисията по ал. 1 преглежда всички
документи и контролира всички дейности свързани с изпълнението на договора като при
необходимост дава писмени становища при констатирани нарушения на клаузите на
договора и/или некачествено изпълнение на същия.
(3) След изпълнението на доставката и монтажа, предмет на договора, приемателната
комисия проверява дали е представена пълната техническа документация и инструкции за
работа и безопасност на системите, както и дали същите са въведени в експлоатация и дали е
проведен инструктаж на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа със същите. В случай, че
всичко описано е изпълнено се съставя и подписва приемо-предавателен протокол за
приключване на първия етап от изпълнение на договора по чл. 1, ал. 3, т. 1.
(4) В пробния период по чл. 1, ал. 3, т. 2 се извършват проверки от представители на
Българската федерация по кану-каяк (БФК), с които следва да се установи дали системите
отговарят на изискванията на Международната федерация по кану-каяк (МФК) за
провеждане на международни състезания. До изтичане на срокът по чл. 3, ал. 2,
представителите на БФК съставят становище/а за резултата от извършените проверки.

2

(5) При издаване на становище по ал. 4, в което са установени несъответствия или
нередности, приемателната комисия дава писмено становище какви корективни действия
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предприеме или каква неустойка следва да му бъде наложена.
(6) След издаване на положително становището по ал. 4, приемателната комисията
съставя и подписва приемо-предавателен протокол за окончателното приемане на
изпълнението на договора.
(7) Комисията по ал. 1 може да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дали да пристъпи към
усвояване на неустойката по договора, а също и дали да търси обезщетение по общия ред.
(8) Когато Комисията по ал. 1 предложи усвояване на неустойките, тя посочва кое
задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е точния размер на
неустойката.
(9) Когато Комисията по ал. 1 предложи да се търси обезщетение за претърпени щети
и/или пропуснати ползи от неизпълнението по общия ред, тя посочва кое задължение не е
изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е размерът на обезщетението.
(10) При своята дейност Комисията по ал. 1 може да иска писмени обосновки,
допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани
с дейността й, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената му работа качествено, в
срок, без отклонение от договореното и без недостатъци, при спазване на всички условия
посочени в клаузите на настоящия договор;
2. Да оказва текущ контрол при изпълнението на договора и при поискване да
получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението на същия;
3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на елементи от
изпълнението по този договор в случаите, когато същото е непълно или не съответства като
съдържание и качество на изискванията му;
4. Да не приеме изпълнението по този договор, ако то не съответства в значителна
степен по обхват и качество на изискванията му, и не може да бъде изменено, допълнено или
преработено;
5. Да развали този договор едностранно, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
възложеното в обема, срока и при условията на договора;
6. Да откаже плащане на фактура, когато същата не е оформена съгласно българското
счетоводно законодателство и/или не е придружена от изискуемите документи, съгласно
клаузите на настоящия договор;
7. Да предявява рекламации за скрити дефекти и недостатъци през целия гаранционен
срок по чл. 4, включително и след изтичане срока на настоящия договор;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при
спазване условията и сроковете на този договор;
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2. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в кръга на своите правомощия за осигуряване на
информацията, необходима му за качественото изпълнение на работата;
3. Да не възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му
самостоятелност във връзка с изпълнението на договора.
4. След въвеждане на системите в експлоатация да ги използва съгласно правилата,
заложени в инструкциите за работа и за безопасност, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без
да предприема каквито и да е конструктивни промени, несъгласувани с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. Да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко
отношение към изпълнението на този договор;
Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този
договор, при коректно изпълнение на задълженията по него;
2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
договора;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни възложената му работа в обем и качествено, в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и сроковете на този договор;
2. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;
3. Да изпълнява законосъобразните указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. Да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в
изпълнението за своя сметка във възможно най-кратък срок;
5. Да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи
пряко отношение към изпълнението на този договор;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
промени относно статут, реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, изпадане
в неплатежоспособност и откриване на производство по несъстоятелност съгласно ТЗ, в
тридневен срок от настъпването им, като представя надлежно заверено копие от съответните
документи.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, произтекли от некачествено
изпълнени от него дейности по този договор.

VІ. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 9 (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на системите за срок от ……..
месеца (словом). Гаранцията за качество включва поддържане на системите в
работоспособно и пълно функционално състояние през целия гаранционен срок,
включително и след изтичане срока на действие на настоящия договор;
Чл. 10 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за
изпълнение в размер на 1% от стойността на договора по чл. 4, равняваща се на ……… лв.
(словом) и е представена под формата на………….
(2) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна
дължи неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на
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неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента)
от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в
които те надхвърлят договорената неустойка.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕПРЕДВИДЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 11 (1) Настоящият договор се прекратява:
1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. При откриване на производство по
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респективно подизпълнителите.

обявяване

в

несъстоятелност

на

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа,
като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.
4. В случаите по чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен при системно нарушаване на, която и
да е от клаузите на същия (повече от три пъти), като в този случай право да прекрати
договора има изправната страна, отправяйки 7 (седем) дневно писмено предизвестие до
неизправната.
Чл. 12 (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно
изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства, в това
число и за причинените от това неизпълнение вреди.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непредвидени обстоятелства,
те не могат да се позовават на последните при неизпълнение на задълженията си по
договора.
(3) По смисъла на този договор „непредвидени обстоятелства” са обстоятелства,
включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо
от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно
изпълнението при договорените условия.
(4) По смисъла на този договор „събитие от извънреден характер” е природно
бедствие, авария или катастрофа, както и друго събитие, което непосредствено застрашава
живота и здравето на хората или околната среда.
Чл. 13 (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
непредвидени обстоятелства, е длъжна в 3 (три) дневен срок писмено, с известие, да
уведоми другата страна за настъпването й и за спиране на изпълнението на договора до
отпадането на непредвидените обстоятелства.
(2) След отпадане на събития от извънреден характер, които се определят като
непредвидени обстоятелства, страната, която е дала известието по ал. 1, в 5 (пет) дневен
срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на
договора.
(3) Ако след изтичане на петдневния срок, страната, която е дала известието по ал. 1, не
даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с
известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от
първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за
това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.
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(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, страната, която е
дала известието по ал. 1, не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има
право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.
(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени
обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила някое от задълженията си
по предходните алинеи.

VІII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14 Всички допълнително възникнали въпроси и спорове между страните при и по
повод изпълнението на настоящия договор ще се решават от двете страни в добрия дух и по
пътя на преговорите. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на
договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно
действащото в Република България законодателство.
Чл. 15 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Чл. 16 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си,
произтичащи от договора, на трети лица.
Чл. 17 Неразделна част от настоящия договор представляват:
Техническите спецификации на системите – Приложение №..
…..
Настоящият договор се състои от 6 (шест) страници и се състави в 4 (четири)
еднообразни екземпляра – 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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ОФЕРТА
За участие в процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 14 от ЗОП, с
предмет:
„Доставка и монтаж на автоматични стартови системи за СК "Отдих и култура" Гребен олимпийски канал, гр.Пловдив”
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с получена покана за участие в процедура на договаряне без обявление за
възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, и след запознаване с пълната
документация и всички условия, посочени в поканата и приложенията към нея, Ви
представямe оферта за участие в същата като декларираме следното:
Информация по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП:
НАИМЕНОВАНИЕ НА
УЧАСТНИКА:
ИДЕНТИФИЦИРАЩА
ИНФОРМАЦИЯ:
(попълват се данни за регистрация и легитимация в зависимост от законодателството на държавата в
която участника е установен)

АДРЕС ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ПОЩЕНСКИ АДРЕС:*

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:*

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР:

ФАКС НОМЕР:

(полетата, отбелязани с * , са задължителни за попълване)

Информация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП:
№

Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще
извършва

Дял на
участие на
подизпълнителя
в%

(информацията се попълва в случай, че участника предвижда използването на подизпълнители)

Предлагаме да извършим доставка и монтаж на автоматични стартови системи,
отговарящи на всички изисквания на възложителя, посочени в поканата за участие и
приложенията към нея, както следва:
Техническо предложение:
1. Техническа спецификация на системите:
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(посочват се подробни технически характеристики и параметри, включително търговско наименование и
производител)

2. Срок за изпълнение на поръчката:
Предлагаме да извършим доставка и монтаж на системите на място в срок от …………..
(словом) дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране
изпълнението на договора.
3. Гаранция за качество:
Гарантираме качеството на предлаганите от Нас автоматични стартови системи за срок
от ………….. (словом) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния
протокол за окончателно приемане на изпълнението на договора.
Предлагаме следните гаранционни условия, включващи поддържане на системите в
работоспособно и пълно функционално състояние през целия гаранционен период:

(описват се условията, при които ще се реализира гаранционното обслужване на системите)

Ценово предложение:
Предлагаме цена за изпълнение на поръчката, включващо доставка и монтаж на 3 (три)
броя автоматични стартови системи в размер на ………….. лв. (словом)
Посочената цена е крайна и включва всички разходи за изпълнение на поръчката,
включително - транспортни разходи, мита, данъци, такси, възнаграждения за труд,
командировъчни, товаро-разтоварни дейности и др.
Тази цена не подлежи на повишаване при никакви условия, в случай че Ни бъде
възложена обществената поръчка.

Дата:

2014г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия

длъжност на представляващия участника
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9
от Закона за обществени поръчки
Долуподписаният/-ната/
Име,презиме,фамилия

в качеството ми на
качество на представляващия и наименование на участника

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и
монтаж на автоматични стартови системи за СК "Отдих и култура" - Гребен
олимпийски канал, гр.Пловдив”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП:
1. Не съм осъден/а, с влязла в сила присъда / реабилитиран/а съм за:
(ненужното се зачерква)

› престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
› подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
› участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
› престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
› престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация и не се намира
в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. Представляваният от мен участник
няма, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, задължения по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс / има
задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на същите,
(ненужното се зачерква)

както следва:

› Задължения към държавата, включително за данъци или вноски за социално
осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен
представляваният от мен участник;
› Задължения към община Пловдив;
Обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП:
1. Не съм свързано лице, по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП, с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Забележка: Декларацията се представя от лицата съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
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2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информация:
В съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 9 от ЗОП включвам следната информация в
настоящата декларация:
Публични регистри, в които се съдържа информация за посочените в
декларацията обстоятелства (ако има такива):

и/или
Компетентни органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
представляваният от мен участник е установен, са длъжни да предоставят
информация за тези обстоятелства служебно на възложителя (ако има такива):

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

Декларатор:
Име и фамилия

Дата:

Подпис и печат

.

Забележка: Декларацията се представя от лицата съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 8, ал. 8, т. 2
от Закона за обществени поръчки
Долуподписаният/-ната/
Име,презиме,фамилия

в качеството ми на
качество на представляващия и наименование на лицето, което представлява

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и
монтаж на автоматични стартови системи за СК "Отдих и култура" - Гребен
олимпийски канал, гр.Пловдив”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Вариант 1:
Не съм участвал като външен експерт, по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП, при
подготовката на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Не съм свързано лице с лице, което е участвало като външен експерт, по смисъла на чл.
8, ал. 7 от ЗОП, при подготовката на процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка.
Вариант 2:
Участвал съм като външен експерт, по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП, при подготовката
на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, но документите, в чието
разработване съм участвал са променени така, че не предоставят на представляваното от мен
лице информация, която му дава предимство пред другите участници в настоящата
процедура.
Вариант 3:
Свързано лице съм с лице, което е участвало като външен експерт, по смисъла на чл. 8,
ал. 7 от ЗОП, при подготовката на процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка, но документите, в чието разработване е участвало лицето, са променени така, че не
предоставят на представляваното от мен лице информация, която му дава предимство пред
другите участници в настоящата процедура.
(Избира се единият от посочените варианти в зависимост от обстоятелствата, които се отнасят до
лицето, което попълва декларацията. Останалите варианти следва да бъдат премахнати или зачеркнати)

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

Декларатор:
Име и фамилия

Дата:

Подпис и печат

.

Забележка: Декларацията се представя от лицата, които представляват участник/подизпълнител/член на
обединение съобразно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

