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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Документът е публикуван в Портала за обществени поръчки на АОП под уникален номер
(ID) 9039155
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00267
Поделение: Община Пловдив
Изходящ номер: 15ПП6 от дата 23/02/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Община Пловдив
Адрес
пл. Стефан Стамболов №1
Град
Пощенски код
Пловдив
4000

Страна
Република
България

Място/места за контакт
Телефон
Дирекция Обществени поръчки
032 656752
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Аделина Хасова - ст.експерт в дирекция Обществени поръчки
E-mail
Факс
zop.pd@abv.bg
032 396587
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.plovdiv.bg/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://op.plovdiv.bg/?
q=page&idd=index&porachkaid=20150219UGIf943065

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Проектиране и изграждане на абонатна станция в УПИ VІ –
524.1521, спортна дейност, кв. 1 – нов по плана на ЖР „Тракия” –
гр. Пловдив”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
45232142
Осн. предмет
Доп. предмети

УНП: 31546818-da47-41ab-bd98-3b406735ec31

Доп. код (когато е приложимо)

71322000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Дейностите, предмет на поръчката включват проектиране и
изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с изграждане
на абонатна станция (техническо помещение, включително и външни
връзки) за присъединяване към топлопреносната мрежа.
Посочената прогнозна стойност е лимитна.
Прогнозна стойност
(в цифри): 221666.67 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Пловдив

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнението на предмета на поръчката следва да се реализира
съгласно Техническите спецификации на възложителя - Приложение
№1 и при условията на проекто-договора - Приложение №2 към
настоящата покана.
Изисквания за изпълнение на поректирането: Участникът трябва да
разполага с проектантски екип от лица с пълна проектанска
правоспособност за всяка от отделните проектни части, включени в
техническото задание за проектиране.
Изисквания за изпълнение на строителството: Участникът/лицето,
което ще извършва строителството, следва да бъде вписан/о в
Централния професионален регистър съгласно Закона за камарата на
строителите за строежи от минимум ВТОРА КАТЕГОРИЯ съгласно ЗУТ
или в съответен регистър, съгласно законодателството на
държавата, в която е установен.
Договор: Договорът, сключен в резултат от настоящата поръчка, ще
бъде със срок на действие до изпълнение на всички задължения на
страните по същия или до 1 (една) година, считано от дата на
подписването му, което от двете събития настъпи по-рано. Преди
сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва
да представи следните документи и/или информация:
- Валидна “Застраховка за професионална отговорност в
строителството” по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Застрахователната сума по застраховката трябва да покрива
минималната застрахователна сума за обекта, предмет на
поръчката, съобразно неговата категория строеж, съгласно
НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството;
- Документите, посочени в чл. 101е, ал. 2 от ЗОП;
- Гаранция за изпълнение в размер на 3% от общата стойност на
договора без включен ДДС;
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
За изпълнител на поръчката ще бъде избран участникът получил най
-висока комплексна оценка (КО). Максималният брой точки, който
може да бъде присъден на участник при определяне на комплексната
му оценка е 100 точки и се определя от следните показатели със
сответната им тежест в КО:
Срок за изпълнение (С) - с отн. тежест в КО - 50%
Цена (Ц) - с отн. тежест в КО - 50 %

УНП: 31546818-da47-41ab-bd98-3b406735ec31
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Методиката за оценка на офертите е подробно разписана в
Приложение №1а към настоящата покана.
Срок за получаване на офертите
Дата: 06/03/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:15

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
За участие в настоящата обществена поръчка всеки участник следва
да представи оферта със следното съдържание:
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и
подпечатан от представляващия участника;
2."Оферта" – по образец Приложение №3 (оригинал);
3. Списък на екипа от лица с пълна проектанска правоспособност
за всяка от отделните проектни части, включени в техническото
задание за проектиране. В списъка следва за всяка проекта част
да бъде посочен проектант, с данни за професионалната му
квалификация и регистрационния номер, под който е вписан в
Регистъра на проектантите с ППП към КИИП или в еквивалентен
регистър в съответствие със законодателството на държавата, в
която е установен. (оригинал)
4. Удостоверение за регистрация в Централния професионален
регистър съгласно Закона за камарата на строителите за строежи
от минимум ІІ-ра категория (заверено копие) или декларация
(свободен текст), че лицето, което ще извършва строителството е
вписано в Централния професионален регистър на строителя като се
посочи и ЕИК, под който може да бъде намерено в електронния
портал на сайта на Камарата на строителите в България.
Чуждестранните лица представят еквивалентни документи в
съответствие със законодателството на държавата, в която са
установени.
5. „Техническо предложение”, изготвено в пълно съответствие с
образеца от документацията за участие - Приложение №4;
6. „Ценово предложение”, изготвено в пълно съответствие с
образеца от документацията за участие - Приложение №5;
Всички документи в офертата се представят на български език и се
подписват от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а, като във втория случай се прилага и
съответното пълномощно (с изключение на изискуемите документи,
които обективират лично изявление на конкретно/и лице/а представляващо/и участника и не могат да се подпишат и
представят от пълномощник).
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, в
деловодството на Община Пловдив, на следния адрес: ОБЩИНА
ПЛОВДИВ, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №1. На плика
следва да се изпише предмета на поръчката и номера на публичната
покана в АОП, както и данни за подателя.
Отварянето на офертите ще се проведе публично по реда на чл. 68,
ал. 3 от ЗОП, на 09.03.2015г. от 10:00 часа в административната
сграда на Общна Пловдив, ГР. ПЛОВДИВ 4000, ПЛ. „СТЕФАН
СТАМБОЛОВ” №1, ет. 3, зала № 36.
Неразделна част от настоящата покана представляват:
Приложение №1 - Технически спецификации;
Приложение №1а - Методика за оценка на офертите;
Приложение №2 - Проект на договор;
УНП: 31546818-da47-41ab-bd98-3b406735ec31
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Приложение №3 - Оферта (образец);
Приложение №4 - Техническо предложение (образец);
Приложение №5 - Ценово предложение (образец);
Пълен достъп до публичната покана и приложенията към нея е
предоставен безвъзмездно, в профила на купувача на Община
Пловдив, на интернет адреса, посочен в Раздел І.1) от настоящата
покана.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 06/03/2015 дд/мм/гггг

УНП: 31546818-da47-41ab-bd98-3b406735ec31
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Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране и изграждане на абонатна станция в УПИ VІ – 524.1521, спортна дейност,
кв. 1 – нов по плана на ЖР „Тракия” – гр. Пловдив”
Дейностите, предмет на поръчката включват проектиране и изпълнение на строителномонтажни работи, свързани с изграждане на абонатна станция (техническо помещение,
включително и външни връзки) за присъединяване към топлопреносната мрежа.
Изпълнението на предмета на поръчката следва да се реализира съгласно, приложената
в настоящите спецификации, техническа документация, както следва:

› Одобрено проектно-техническо задание за проектиране с приложения – 22 страници;
› Становище с Изх.№827 от 17.07.2013г. – 3 страници;
› Допълнително споразумение от 09.02.2015 г. към предварителен договор №45 от
25.02.2014г. – 2 страници;
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №1а

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране и изграждане на абонатна станция в УПИ VІ – 524.1521, спортна дейност,
кв. 1 – нов по плана на ЖР „Тракия” – гр. Пловдив”
1. Критерият за оценка на офертите в процедурата е „икономически най-изтодна
оферта”. Обстоятелството „икономически най-изтодна оферта” се установява от методика
за определяне на комплексна оценка на всяка оферта, показателите и тежестта им.
Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо
място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.
Максималният брой точки, който може да бъде присъден на участник при определяне на
комплексната му оценка е 100 точки.
2. Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):
Показател

№
1.

Срок за изпълнение (С)

2.

Цена (Ц)

Максимално възможен
брой точки
100

Относителна тежест в
КО
50 %

100

50 %

КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула:

КО = С х 50% + Ц х 50%
2.1. Показател „Срок за изпълнение” (С):
Оценява се предложения срок за изпълнение на поръчката в календарни дни,
представляващ сбора от предложения срок за изготвяне и предаване на работен
инвестиционен проект и срокът за изпълнение на СМР. Максимално възможният брой точки
по показателя е 1 точка. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%.
Изчислява се по формулата:
Сmin
С = ------------- х 100
Сn
Където:
Сmin – най-краткият предложен срок;
Сn – срокът, предложен от участника, чиято оферта се оценява;
2.2. Показател „Цена” (Ц):
Този показател съдържа два подпоказателя. Оценяват се предложената крайна цена за
проектиране (Ц1) и предложената крайна максимално допустима цена за изпълнение на СМР
(Ц2). Максимално възможният брой точки по показателя е 100 точки. Относителна тежест на
показателя в комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата:
Ц = Ц1 + Ц2
2.2.1. Подпоказател „Цена за проектиране” (Ц1):
Оценява се предложената крайна цена за проектиране. Максимално възможният брой
точки по подпоказателя е 50 точки. Изчислява се по формулата:
1
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Ц1min
Ц1 = ------------- х 50
Ц1n
Където:
Ц1min – най-ниската предложена цена;
Ц1n – цена предложена от участника, чиято оферта се оценява;
2.2.2. Подпоказател „Цена за изпълнение на СМР” (Ц1):
Оценява се предложената крайна максимално допустима цена за изпълнение на СМР.
Максимално възможният брой точки по подпоказателя е 50 точки. Изчислява се по
формулата:
Ц2min
Ц2 = ------------- х 50
Ц2n
Където:
Ц2min – най-ниската предложена цена;
Ц2n – цена предложена от участника, чиято оферта се оценява;
*** При равна комплексна оценка на две или повече оферти се прилага чл. 71, ал. 4 и
ал. 5 от ЗОП.
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Проект!
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
с предмет:
„Проектиране и изграждане на абонатна станция в УПИ VІ – 524.1521, спортна дейност,
кв. 1 – нов по плана на ЖР „Тракия” – гр. Пловдив”
№ 15ДГ
Днес

/

2015г.

2015 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. 101е, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Заповед №…………………. 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 на свой
риск срещу възнаграждение проектиране и строително-монтажни работи (СМР), свързани с
изграждане на абонатна станция в УПИ VІ – 524.1521, спортна дейност, кв. 1 – нов по плана
на ЖР „Тракия” – гр. Пловдив.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва дейностите по ал. 1 съгласно клаузите и всички
приложения, които представляват неразделна част от настоящия договор.
(3) Упражняването на авторски надзор по време на строителството се осигурява от и за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.2(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е декларирал, че ще използва/няма
подизпълнители при изпълнение на дейностите предмет на договора.

да

ползва

(2) Подизпълнители: ….. (алинеята се допълва само в случай, че ще се използват
подизпълнители)
(3) За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за
своя. ….. (алинеята се допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)
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(4) При изпълнение на настоящия договор се спазват разпоредбите на чл. 45а и чл. 45б
от ЗОП. (алинеята се допълва само в случай, че ще се използват подизпълнители)

ІА. ЧАСТ ПРОЕКТИРАНЕ
Чл.3(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изготви работен инвестиционен проект,
окомплектован с линеен график за изпълнение, количествено – стойностна сметка и
анализни цени, и да осъществява авторски надзор по време на строителството на обект:
Абонатна станция в УПИ VІ – 524.1521, спортна дейност, кв. 1 – нов по плана на ЖР
„Тракия” – гр. Пловдив. Количествено-стойностната сметка и анализните цени от част
„Сметна документация” на одобрения инвестиционен проект стават неразделна част от
настоящия договор, като същите не формират общата цена на същия.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изработи проекта така, че да отговаря на действащите
нормативни изисквания и носи отговорност за законосъобразността, качеството, пълнотата и
приложимостта на изработения от него проект.
(3) Изработеният проект се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5 (пет) екземпляра и на
електронен носител.
Чл.4(1) Проекта се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител след като е
съгласуван със съответните органи и служби, с извършена оценка за съответствие по реда на
чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ. За приемането се съставя протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или техни представители.
(2) След приемане на проекта по реда на предходната алинея от настоящия договор,
задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е да предприеме необходимите действия за одобряването
на същия и издаване на строително разрешение.
Чл.5(1) В случай, че се установят недостатъци, които препятстват одобряването на
проекта или го правят негоден за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да
приеме проекта или да го върне за преработване.
(2) За действията по ал. 1 се съставя протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или техни представители.
(3) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в срока,
посочен в документ, издаден от съответния компетентен орган, който следва да одобри
проекта.
Чл.6(1) Срокът за упражняване на авторски надзор е по време на строителството.
Авторският надзор се осъществява от проектанта на съответната част от проекта.
(2) Страните се съгласяват, че собствеността и авторското право по смисъла на чл. 42,
ал. 1 от ЗАПСП върху изработените и приети проекти са принадлежащи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІБ. ЧАСТ СТРОИТЕЛСТВО
Чл.7 С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема
да извърши срещу възнаграждение изпълнение на строителство, свързано с изграждане на
абонатна станция в УПИ VІ – 524.1521, спортна дейност, кв. 1 – нов по плана на ЖР
„Тракия” – гр. Пловдив, съгласно изработен по настоящия договор и одобрен от съответните
органи и инстанции проект.
Чл.8(1) За упражняване на консултантска дейност и строителен надзор по време на
строителството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор с консултант.
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(2) За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и
ниво ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за
извършените действия се съставя протокол. Денят на съставяне на протокола се счита за
начало на строителството и от него текат предвидените в договора и графика за
строителството срокове, ако са налице и останалите предвидени в настоящия договор
условия.
Чл.9 Влаганите материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни
работи следва да отговарят на предвидените в проекта такива и на техническите изисквания
към вложените строителни продукти, съгласно „Наредба за съществените изисквания към
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти”. Съответствието се
удостоверява по реда на същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени
със сертификат за качество

ІІ. СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.10(1) Настоящият договор влиза в сила от датата, на която е подписан от страните и
се сключва със срок на действие до изпълнение на всички задължения на страните по същия
или до 1 (една) година, считано от дата на подписването му, което от двете събития настъпи
по-рано.
Чл.11(1) Срокът за изпълнение на предмета на договора, определен съгласно
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е ……. (словом) календарни дни,
разпределени както следва:
1. Срок за изготвяне и предаване на работен инвестиционен проект - ….
(словом) календарни дни, считано от датата на предаване на необходимите изходни данни
за обекта, констатирано с двустранен протокол, съставен и подписан от представители на
двете страни по договора.
2. Срок за изпълнение на СМР – …… (словом) календарни дни, считано от дата
на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на
строителната линия и ниво по в чл. 8, ал. 2 от настоящия договор.
(2) Срокът за изпълнение на предмета на договора се прекъсва в периода на приемането
и одобрението на проекта по надлежния ред и откриване на строителна площадка и
определяне на строителна линия и ниво.
(3) Срокът за изпълнение на СМР спира да тече:
1. По нареждане на общински или държавен орган, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма
вина за спирането му.
2. В случай на взаимно установените дни с неблагоприятни климатични условия за
изпълнение на съответните видове работи, съгласно изискванията на ПИПСМР и други
актове или документи, уреждащи съответните дейности, доказани със съответните
доказателства, като например: данни от НИМХ и други подходящи.
3. При настъпване на непреодолима сила. За възникването и преустановяването на
непреодолимата сила ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако непреодолимата сила или спирането по т.1 продължи повече от
деветдесет дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може
да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.
(4) Спирането на срока се установява с тристранни протоколи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
строителния надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или предвидените от нормативни разпоредби
актове, като същите се съставят в деня след настъпването на събитието. Срокът за
изпълнение продължава да тече, когато отпаднат причините за спирането му, което се
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констатира със съставянето на тристранен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителния
надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или с предвидените от нормативни разпоредби актове.
(5) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 2 се
удължава съответно с периода на спирането след подписване на акт за установяване
състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10 към Наредба №3
от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до
новото му започване, удостоверено със съответния протокол, съгласно действащата
нормативна уредба.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.12(1) Цената за цялостното изпълнение предмета на настоящия договор е на
стойност до ………..... (словом) без ДДС, съответно ………..... (словом) с включен ДДС и е
определена съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Стойността по предходната алинея е разпределена, както следва:
1. Цена за проектиране - ………..... (словом) без ДДС, съответно ……….....
(словом) с включен ДДС и е определена съгласно Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Цена за изпълнение на СМР – до ………..... (словом) без ДДС, съответно
………..... (словом) с включен ДДС и е определена съгласно Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 13(1) Средствата за финансиране на настоящия договор се осигуряват от бюджета
на Община Пловдив. Плащанията се извършват в български лева с платежно нареждане по
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като се предвиждат следните плащания:
1. Плащане за проектиране – цената за проектиране по чл. 12, ал. 2, т. 1 се заплаща
в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, на представяне на редовно
оформени счетоводни документи в едно с документите по чл. 4, ал. 1, удостоверяващи
одобрението на изготвения проект от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Междинни плащания - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща поетапно на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на актуваните и действително извършени дейности на всеки
30 (тридесет) дни от стартиране на изпълнението на СМР по договора. Плащанията се
извършват в 15 (петнадесет) дневен срок, на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
протокол/акт за установяване на извършени СМР съгласно действащата нормативна уредба,
придружен от фактура за междинно плащане по действителни количества СМР. Общият
размер на междинните плащания не може да надвишава 90% (деветдесет процента) от
стойността на СМР с ДДС, определена в количествено-стойностната сметка, част от
одобрената проектна документация.
3. Окончателното плащане е в размер на разликата между стойността на СМР,
определена в количествено-стойностната сметка, част от одобрената проектна документация
и изплатените междинни плащания. Заплащането се извършва в срок до 30 (тридесет)
календарни дни след приемане на окончателното изпълнение на договора по чл. 14, ал. 2 и
представяне на съответните документи съгласно действащата нормативна уредба,
придружени от оригинална фактура за окончателно плащане.
(2) Съгласно чл.303а, ал.2 от ТЗ, по изключение, сроковете за разплащане могат да
бъдат удължени до 60 дни, когато това се налага по важна причина.
(3) Сроковете за плащане по настоящия договор спират да текат, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен писмено, че фактурата му не може да бъде платена, тъй
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като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи
или наличие на доказателства, че разходът не е правомерен. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да
даде писмени разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в
срок от седем календарни дни, след като бъде уведомен за това. Периодът за плащане
продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно формулирана
фактура или поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
Чл.14(1) Приемането на извършени СМР се извършва с подписване на протокол между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия строителен надзор, в който се описва
извършената работа, количество на СМР, качество на извършената работа и вложените
материали, придружен с подробна количествено-стойностна сметка и представяне на
сертификати за качество на материалите и сертификати или протоколи за безопасност,
когато е приложимо.
(2) Окончателното изпълнение на настоящия договор се приема съгласно действащата
нормативна уредба, както и чрез съставяне и подписване на приемо-предавателен протокол
за окончателното приемане на изпълнението между представители на двете страни по
договора.
Чл.15(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме отделни СМР, ако открие
съществени недостатъци.
(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. До тяхното
отстраняване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи плащането на дължимата сума.
(3) Качеството на изпълнените СМР и замерването им се извършва съгласно
нормативните изисквания.
(4) Некачествено извършените работи, извън установените нормативи не се заплащат
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се разрушават за
негова сметка след съставяне на протокол за некачествено извършени работи.
Чл.16(1) Гаранционните срокове за всеки отделен вид СМР се определят съгласно
действащата нормативна уредба и започват да текат от деня на въвеждането на обекта в
експлоатация и за всеки вид дейности или материали и съоръжения.
(2) През гаранционния срок по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отстранява за своя
сметка скритите недостатъци и появилите се след приемането на обекта дефекти.
(3) За появилите се в гаранционния срок дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен в срок да 3 дни след уведомяването, да започне
работа по отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, одобрен
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 17(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;
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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, включително и след изтичане срока на действие на настоящия договор;
8. Да възлага при доказана необходимост допълнителни видове СМР на основание
чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размера и при
спазване условията и сроковете на този договор;
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. Да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи
пряко отношение към изпълнението на този договор;
Чл. 18(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, както и
съгласно нормативните стандарти в Република България като задължително осигурява
всички условия и мероприятия по безопасност на извършваните работи, включително
здравословни и безопасни условия на труд, съгласно действащата нормативна уредба.
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 влага материали, които отговарят на българските и европейски стандарти за
качество;
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6. Да спазва всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи
пряко отношение към изпълнението на този договор;
7. Да носи отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството
или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия;
(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.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна „Застраховка за професионална
отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, докато трае изпълнението
на договора.

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ
Чл.19(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение
в размер на 3% (три процента) от общата стойност на договора по чл. 12, ал. 1, без включен
ДДС, равняваща се на ……… лв. (словом) и е представена под формата на………….
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 30 (тридесет) календарни дни
след приемане на окончателното изпълнение на договора по чл. 14, ал. 2.
(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ напълно или частично,
при констатирано неточно, частично и/или лошо изпълнение, което не отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при пълно неизпълнение.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията
изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по договора от страна
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число при едностранно прекратяване на Договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Договора;
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(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението, включително размера на
начислените неустойки.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
(7) Освобождаването на гаранцията за добро изпълнение не отменя задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отстраняване на констатирани забележки в гаранционните срокове,
вследствие на некачествено изпълнени СМР. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци.
Чл.20(1) При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна
дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и
търговското законодателство.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил предмета на договора в срока по чл.
11, ал. 1, и забавата не се дължи на форсмажорно обстоятелство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да плати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,3% (три десети от
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процента) на ден от цената за изпълнение на договора, но не повече от 15% (петнадесет
процента) от стойността по чл. 12, ал. 1 с вкл. ДДС.
(3) За всяко друго неизпълнение на задължение по договора, дефинирано изрично или
квалифицирано като такова, включително без да е упоменато, че ще се счита за
неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (един процент) от
стойността на неизпълненото задължение.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислената по горните разпоредби
неустойка от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
(5) Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в
договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.
(6) При прекратяване на договора по чл. 21, ал. 1, т. 1, страните не си дължат
неустойки.
(7) При прекратяване на договора по чл. 21, ал. 1, т. 2, виновната страна дължи
неустойка в размер на 1% от стойността на договора на ден за периода от сключването до
прекратяването му, но не повече от 5% от стойността на договора с ДДС.
(8) При прекратяване на договора по чл. 21, ал. 1, т. 3 и т. 6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) При прекратяване на договора по чл. 21, ал. 1, т. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и неразплатени дейности и СМР, доказани с документи и
фактури.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕПРЕДВИДЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.21(1) Настоящият договор се прекратява:
1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с
десетдневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. При констатирани нередности или конфликт на интереси с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането или липса на
финансиране на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с
писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. С окончателното изпълнение на всички задължения на страните по договора;
6. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
(2) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на предмета на
договора или няма да извърши строителните и монтажни работи по уговорения начин и с
нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща само стойността на тези работи, които са извършени
качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освен
неустойките по договора, може да претендира и обезщетение.
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Чл.22(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.23(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.
(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. НОСЕНЕ НА РИСКА
Чл.24(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на инвестиционни проекти,
извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални
активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи,
се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите
дейности, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат, на които възникнат: смърт или злополука на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в
следствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.
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ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.25 Контролът по изпълнението на настоящия договор ще се осъществява лично от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощени от него длъжностни лица. Всички актове и
протоколи и други документи, съставяни в процеса на изпълнение на настоящия договор се
считат за валидни единствено ако са подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от
упълномощените длъжностни лица.
Чл.26 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.27 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл.28 Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията си,
произтичащи от договора, на трети лица.
Чл.29 Неразделна част от настоящия договор представляват:

› Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
› Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Настоящият договор се състои от ….. (…….) страници и се състави в 4 (четири)
еднообразни екземпляра – 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 3 (три) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Проектиране и изграждане на абонатна станция в УПИ VІ – 524.1521, спортна дейност,
кв. 1 – нов по плана на ЖР „Тракия” – гр. Пловдив”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с подаването на офертата Ни за участие в, обявената от Община Пловдив,
публична покана за възлагане на обществена поръчка с цитирания по-горе предмет, и след
запознаване с всички условия, посочени в поканата и приложенията към нея, Ви
представяме:
Информация по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП:
НАИМЕНОВАНИЕ НА
УЧАСТНИКА:
ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
УЧАСТНИКА ЗА ПРОЦЕДУРАТА:
(посочват се трите имена и качеството на лицето)

ДРУГИ ЛИЦА,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
УЧАСТНИКА ПО УЧРЕДИТЕЛЕН
АКТ:
(посочват се трите имена и качеството на всяко лице, като полето се попълва в приложимите случаи)

ИДЕНТИФИЦИРАЩА
ИНФОРМАЦИЯ:

ЕИК:

БУЛСТАТ:

ДРУГА ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

(полетата се попълват в зависимост от конкретния случай и в съответствие със законодателството
на държавата, в която участникът е установен)

АДРЕС ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

ПОЩЕНСКИ АДРЕС:*

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:*

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР:

ФАКС НОМЕР:

(полетата, отбелязани с * , са задължителни за попълване)
(В случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета.)

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

Наименование на подизпълнителя, ЕИК или друга
идентифицираща информация

Обхват на дейностите, които ще извършва

Дял на участие
на
подизпълнителя
в%

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

Срок на валидност на офертата:

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №3

Условията и поетите ангажименти с офертата ни за участие в настоящата обществена
поръчка са валидни за срок от 100 (сто) календарни дни, считано от крайния срок за
представяне на оферти.
Декларираме, че:
Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички
изисквания и условия, поставени от възложителя в провежданата обществена поръчка.
Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право.
Дата:

г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника

2

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране и изграждане на абонатна станция в УПИ VІ – 524.1521, спортна
дейност, кв. 1 – нов по плана на ЖР „Тракия” – гр. Пловдив”
Представено от:
(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на
цитираната обществена поръчка. След запознаване с публичната покана и приложенията към
нея, заявяваме, че отговаряме на всички изисквания и условия за изпълнение на
обществената поръчка.
1. Предлагаме за изпълним предмета на поръчката за общ срок от …………..
(словом) календарни дни, разпределен както следва:
(Срокът не може да бъде по-дълъг от 90 календарни дни)

1.1. Срок за изготвяне и предаване на работен инвестиционен проект – до
………….. (словом) календарни дни, считано от датата на предаване на необходимите
изходни данни за обекта, констатирано с двустранен протокол, съставен и подписан от
представители на двете страни по договора.
1.2. Срок за изпълнение на СМР – до ………….. (словом) календарни дни, считано
от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и
определянето на строителната линия и ниво.
2. Гаранционните срокове за всеки отделен вид СМР ще бъдат съобразени с Наредба №
2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения
и строителни обекти.
3. Съгласни сме с всички клаузи и условия на възложителя, поставени в проекта на
договор, приложен към публичната покана.

(друго, по желание на участника)

Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
качество на представляващия участника

1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Приложение №5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране и изграждане на абонатна станция в УПИ VІ – 524.1521, спортна дейност,
кв. 1 – нов по плана на ЖР „Тракия” – гр. Пловдив”
Представено от:
(Наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на цитираната
обществена поръчка, както следва:
ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Крайна цена за проектиране:

........ лв. (словом)

Крайна максимално допустима цена за
изпълнение на СМР:

........ лв. (словом)

Обща крайна цена:

........ лв. (словом)

Посочените цени са крайни и включват всички разходи за изпълнение на
поръчката, включително и ДДС в приложимите случаи.
Цените са определени в пълно съответствие с условията на възложителя, посочени в
документацията за участие и не подлежат на повишаване при никакви условия, в случай че
Ни бъде възложена обществената поръчка.
Дата:

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Име и фамилия
длъжност на представляващия участника

1

