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I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка,
възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Сдружение Футболен
клуб „Любимец“, с административен адрес:
с. Търнава 3252, община Бяла Слатина, област Враца,
Мобилен телефон: 0887 89 82 13, e-mail: fk_liubimets@abv.bg
Правно основание за възлагане на поръчката
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и чл.101а, ал.2 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите
указания и документация условия по провеждането на процедурата се прилагат
разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите му нормативни
актове.
Обект на поръчката: „Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр. Бяла
Слатина“
Прогнозна стойност на поръчката: е в размер до 108 333,33 лв. (сто и осем хиляди
триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.
Срок на изпълнение: не повече от 90 календарни дни, считано от датата на подписване
на договора.
Критерий за оценка на офертите:
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.
Показатели и относителната им тежест за формиране на комплексната оценка:
№

Показател

А
Б
В

Предложена цена
Срок за изпълнение
Организация и метод на изпълнение

Тежест
в КО
50 т.
5 т.
45 т.

Методика за изчисляване оценката на офертите
Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе
показатели по следната формула:
КО = А + Б + В
Икономически най-изгодно предложение е получилото най-висока комплексна оценка от
максималния брой 100 точки.
А. Предложена цена.

Оценката се определя на базата на предложените цени на участниците. Тя се изчислява
като съотношение между най-ниската предложена цена и цената предложена от
съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициент 50. Най-ниската
предложена цена получава най-високата оценка. Оценяването по този показател се
изразява чрез следната формула:
най-ниска предложена цена
А=

x 50
цена на участника

Полученият резултат се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
Б. Срок за изпълнение.
Оценката се определя на базата на предложения срок за изпълнение на участниците. Тя се
изчислява като съотношение между най-ниския предложен срок и срокa предложен от
съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициент 5. Най-ниският
предложена срок получава най-високата оценка. Оценяването по този показател се
изразява чрез следната формула:
най-кратък предложен срок
Б=
x5
срок предложен от участника
ЗАБЕЛЕЖКА: Предложеният срок за изпълнение следва да е съобразен с графика, като
етапност и последователност на изпълнението следва да е съобразено с нуждите и целите
на обекта, с предложената методологията и организацията на изпълнението, с
възможностите за реално вместване в посочения график при наличната ресурсна
обезпеченост на участника.
Полученият резултат се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
В. Организация и метод на изпълнение. Оценката по този показател е експертна. Тя е в
диапазон от 0 до 45 т. Извършва се чрез сравняване на представените концепции за
работа, обосновки и доказателства в отделните оферти. По този показател комисията
оценява предложенията, както следва:
45 т. Максималният брой точки получава кандидатът, чиято концепция за работа
удовлетворява в най-висока степен нуждите на Възложителя по отношение на
ефективност и целесъобразност и дава най-висока гаранция за качественото и точно
изпълнение на възложената работа. Подробно и задълбочено е описана организацията на
изпълнение и методологията на работа.
25 т. Получава кандидатът, в чиято концепция за работа недостатъчно и незадълбочено е
описана организацията на изпълнение и методологията на работа.
5 т. Получава кандидатът, в чиято концепция за работа е представено повърхностно
описание на организацията на изпълнение и методологията на работа.
0 т. Получава кандидат, който не е представил описание на организация на изпълнение и
методология на работа.
Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни
доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране
на оценките и класирането на офертите.
5. Указания по прилагане на методиката

Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от
участниците без да се променя.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на
офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът получил
най-голям брой точки в комплексната оценка. Ако първите в класирането участници са с
равен брой точки, за изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, който
е предложил по-ниска цена. Ако предложените цени са равни, за изпълнител се определя
участникът предложил по-кратък срок за изпълнение.
В случай че и предлаганият срок за изпълнение съвпадат, комисията провежда публично
жребий за избор на изпълнителя.
5. Място на изпълнение
гр. Бяла Слатина, ул. „Васил Левски“ № 5а - имот № 1171, част от УПИ I в кв. 95-96 по
ЗПР на гр. Бяла Слатина. Имотът е описан в Акт за частна общинска собственост №
2261/18.10.2012 г.
II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Подаване на оферти:
На основание Глава осем „а” от Закона за обществените поръчки публичната поканата за
участие в процедурата за избор на изпълнител за строителство-ремонти дейности се
публикува на Портала на обществените поръчки в Агенцията на обществените поръчки до
всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация се публикува и
на интернет страницата на Община Бяла Слатина: www.byala-slatina.com
Участник в настоящата процедура за обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни
обединения. Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с
представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално
заверено пълномощно лица. Когато се представляват от друг, физическите лица
представят нотариално заверено пълномощно за това.
1. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка право да участва има
всяко лице, което отговаря на предварително обявените условия и изисквания.
2. Лице, което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта.
2. Предварителни условия за участие и изисквания към участниците:
2.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1,
т.1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще
отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните
обстоятелства:
а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против
финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по
чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в
организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против
собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252
от НК;
б) при който лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация.

в) е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице
някое от обстоятелствата посочени по-горе.
Посочените в т. 2 изисквания за допустимост се отнасят, както за участника, така и
когато участникът е обединение - за всяко от лицата, включени в обединението.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
2.2 Гаранция за изпълнение на договора
В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да
представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 3 %
(три процента) от стойността на договора.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият
участник да представи гаранция за изпълнение.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под
формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за
изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя
банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за
изпълнение на договора, при неговото сключване.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея е
изрично записано, че:
 е безусловна и неотменима;
 е в полза на Възложителя;
 е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора;
 има възможност за нейното усвояване на части.
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично
се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.
Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се
уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и
изпълнителя.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника, съответно на
определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати
необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на
гаранциите да не бъде по-малък от определения в настоящата документация.
2.3. Участникът в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални
изисквания:
2.3.1. Икономическо и финансово състояние:
1. Участникът трябва да притежава добра финансова и банкова репутация както и да
притежава валидна полица за застраховка професионална отговорност.
2. Референция/и от обслужваща/и банка/и за коректност на участника, като клиент на
банката.
Когато участникът е обединение документът се представя от поне един от
членовете на обединението.

2.3.2. Технически възможности и квалификация:
1. Списък на договорите, изпълнени през последните 3 (три) години, в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (2009, 2010 и 2011 г.).
2. Участникът трябва да разполага със собствен или нает технически персонал необходим за изпълнение на поръчката.
3. Участникът следва да разполага с техническо оборудване в пълна техническа
изправност, необходимо за изпълнение на поръчката.
4. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя;
5. Участникът следва да има валиден сертификат по ISO 9001:2008 за система за
управление на качеството в строителството или еквивалентен.
6. Участникът следва да има валиден сертификат по ISO 14001:2004 за опазване на
околната среда или еквивалентен;
7. Участникът следва да има валиден сертификат OHSAS 18001:1999 за внедрена система
за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен.
В случай, че участникът е обединение, изискванията на т. 2.3.1 и на т. 2.3.2, трябва да
бъдат изпълнени само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си
с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП с изключение на изискванията по т. 5,
т. 6 и т. 7 от 2.3.2.
III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА
ОФЕРТИTE
1. Изисквания за изготвяне, представяне и подаване на офертите:
1. Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена съгласно настоящата
документация.
2. Офертата трябва да съдържа дата, подпис на оторизираното лице и печат на
фирмата/организацията, представяща офертата.
3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените
условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя
документи като участникът следва да се придържа към приложените образци.
4. Участникът в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска
представяне на варианти в офертата.
5. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни задачата съгласно
условията и изискванията, на настоящата документация.
6. Ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка, следва да е поставено в
запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
7. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника лично или от
упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка или чрез куриерска служба. Пликът се надписва по следния начин:
ОФЕРТА
ДО

Спортен клуб „Любимец“
Гр. Бяла Слатина, Общинска администрация
3200, ул. „Климент Охридски 68
За участие в процедура с предмет:

„Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина“

.................................................................................................................................................
(име на участника )
.................................................................................................................................................
(пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава)
.......................................................................................................................................................
(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)
Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други
фирмени печати и знаци.
7. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение в автентичността на
представени копия от документи да поиска от участника нотариално заверени копия на
оригиналите.
8. Всички документи, за които не са представени оригинали, и за които не се изисква
нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с
оригинала” и подпис на лицето, представляващо участника.
9. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът
на получаване, и посочените данни се записват във входящ регистър. На участника се
издава документ за приемане на офертата.
8. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в
незапечатан, или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат.
9. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Бяла Слатина на
адрес: ул. „Климент Охридски“ 68, гр. Бяла Слатина, сградата на Общинска
администрация, партерен етаж. Офертите могат да бъдат подавани всеки делничен ден до
17:00 ч. Крайният срок за подаване на офертите е 05.02.2013 г.
10. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни
дни от датата на подаване на офертата.
IV. Приложения

Приложение № 1
До Футболен Клуб „Любимец“
с. Търнава, общ. Бяла Слатина

ОФЕРТА
От ................................................................................................................................................
с БУЛСТАТ/ЕИК.................................адрес:гр./с....................................,ул............................
№................ Тел........................., факс..................., е-mail.........................................
Банкова сметка:
IBAN..................................................
BIC……………………………………
Банка............................................................
Гр./клон/офис...................................................
За участие в обществена поръчка чрез публична покана по условията и реда на
Глава осма „а” от ЗОП във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП с предмет: „Изграждане на
комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина”
Уважаеми Госпожи и Господа,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в
процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние, удостоверяваме и
потвърждаваме, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията
посочени в документацията за участие в процедурата.
1. Основният предмет на дейност на представлявания от нас участник е:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние, както и за
техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката са оформени
съгласно обявлението и указанията на Възложителя и са посочени в Списък на
документите съдържащи се в офертата (Образец № 11).
Същите ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от
документацията за участие в процедурата.
3. Предлагаме да изпълним поръчката за срок от ……………………….
календарни дни.
4. Ценовото предложение за изпълнение на видовете работи, съгласно Техническото
задание на възложителя, е поставено в запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички
документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в
посочения срок от Възложителя, но не по - късно от ________ (посочват се броя на дните, за

които ще представите всички документи)

работни дни след получаване на писмото,с което ни

уведомявате за класиране.
Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на _______________________
(посочва се формата на гаранцията за изпълнение).

Настоящата оферта е валидна за период от________ календарни дни (посочват се
броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, включително

и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде
приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.
от крайния срок за получаване на офертите)

Настоящата оферта се представя в 1(eдин) оригинал .
Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на
документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

Дата: _____________

Подпис и печат: ____________________

Приложение № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника ……………………………………………………………......
2. Координати:
Адрес:………………………………………………………..……………………….…
Телефон № ……………………………………………………………………………..
Факс: …………………………………………………………………………………....
Е-mail: …………………………………………………………………………………..
3. Лице, представляващо участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация
от компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър:
……………………………………………………................................................................
(трите имена)
4.Участника се представлява заедно или поотделно от изброените
лица:…………………………………………………………………...................................
(трите имена)
5. Лице за контакти:.……….…………………………………………………………………..
(трите имена)
…………………….……….…………………………………..……………….……..…
(длъжност)
Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………..…………………..
6. Обслужваща банка…………………………………………………………………...……...
(наименование на обслужващата банка)
Номер на банковата сметка .....................................................................................................
Титуляр на сметката..................................................................................................................
......................................г.
(дата на подписване)

Подпис и печат: ........................................

Приложение № 3

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
на основните договори за строителство,изпълнени през последните 3(три ) години
Долуподписаният /-ната/
______________________ с
лична карта №
, издадена на
от
____ с
ЕГН
, в качеството ми на __________________________________
(посочете длъжността) на
(посочете фирмата
на участника) ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление
- участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Изграждане на
комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина”
ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен
(посочете фирмата на участника), e изпълнило успешно през последните 5 (пет) години
следните договори за строителство:
№
по
ред

1
1
2
N

Предмет на
договора

Описание на извършените
дейности по договора

Възложител:
наименование , адрес,
лице за контакти и
телефон

Период на
изпълнение

Обща стойност
на договора в
лв. без ДДС

2

3

4

5

6

Приложения:
Брой препоръки: …………………. бр.
Други документи /ако е приложимо/: .........................................бр.

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

Дата: _________________

Подпис и печат:_________________

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният.........................................................................................................................
ЕГН....................................., притежаващ лична карта №..........................................................
издадена на .....................................от МВР – гр. .......................................................................
адрес:..............................................................................................................................................
/постоянене адрес/

представляващ........................................................., в качеството си на ...................................
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................................със седалище..........................................
адрес на управление: ...........................................-участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Изграждане на
комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ :
За изпълнението на поръчката разполагаме със следните технически лица:
№

Име, презиме, фамилия

Предлагана позиция за
обекта

Образование/Квалификация/
Удостоверение

Забележка: Приложете доказателства за професионален опит на предложения инжинернотехнически състав

Дата: _________________

Подпис и печат:_________________

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният.........................................................................................................................
ЕГН....................................., притежаващ лична карта №..........................................................
издадена на .....................................от МВР – гр. .......................................................................
адрес:..............................................................................................................................................
/постоянене адрес/

представляващ........................................................., в качеството си на ...................................
БУЛСТАТ/ЕИК ............................................................със седалище..........................................
адрес на управление: ...........................................-участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Изграждане на
комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина”
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ :
За изпълнението на поръчката разполагаме със следното техническото оборудване:
№

Вид и описние

Начин на ползване
(собствено / наето
/ лизинг)

Количество
(бр.)

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: _________________

Подпис и печат:_________________

Приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП
Долуподписаният.........................................................................................................................
ЕГН....................................., притежаващ лична карта №..........................................................
издадена на .....................................от МВР – гр. .......................................................................
адрес:..............................................................................................................................................
/постоянене адрес/

представляващ........................................................., в качеството си на ...................................
БУЛСТАТ/ ЕИК ............................................................със седалище..........................................
адрес на управление: ...........................................-участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Изграждане на
комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм / за:
/подчертава се вярното/

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;
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Дата: _________________

Подпис и печат:________________

Съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП декларацията се подава от:
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. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице търговец;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
във всички
останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или
участника;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
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, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.5 от ЗОП
Долуподписаният.........................................................................................................................
ЕГН....................................., притежаващ лична карта №..........................................................
издадена на .....................................от МВР – гр. .......................................................................
адрес:..............................................................................................................................................
/постоянене адрес/

представляващ........................................................., в качеството си на ...................................
БУЛСТАТ/ ЕИК ............................................................със седалище..........................................
адрес на управление: ...........................................-участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Изграждане на
комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. В качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП по отношение на горепосоченото
юридическото лице не съм свързано лице с Възложителя или със служител на ръководна
длъжност в неговата организация.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.
Дата: _________________

Подпис и печат:_________________

Съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП декларацията се подава от:
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. (нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) при едноличен търговец - за физическото лице търговец;
7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 6, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
във всички
останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или
участника;
8. (нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., предишна т. 7, изм., бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.)
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, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2.

Приложение № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП
Долуподписаният.........................................................................................................................
ЕГН....................................., притежаващ лична карта №..........................................................
издадена на .....................................от МВР – гр. .......................................................................
адрес:..............................................................................................................................................
/постоянене адрес/

представляващ........................................................., в качеството си на ...................................
БУЛСТАТ/ ЕИК ............................................................със седалище..........................................
адрес на управление: ...........................................-участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Изграждане на
комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен
участник, съм спазил изискването за минимална цена на труда, определена съгласно §1, т.
12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: _________________

Подпис и печат:_________________

Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
за
запознаване с условията на строителния обект
Долуподписаният.........................................................................................................................
ЕГН....................................., притежаващ лична карта №..........................................................
издадена на .....................................от МВР – гр. .......................................................................
адрес:..............................................................................................................................................
/постоянене адрес/

представляващ........................................................., в качеството си на ...................................
БУЛСТАТ/ ЕИК ............................................................със седалище..........................................
адрес на управление: ...........................................-участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Изграждане на
комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Съм

извършил

посещение

и

оглед

на

обект:....................................................

.......................................................................................................................................................
(описва се обекта според наименованието на поръчката) и съм запознат с всички условия и
особености на строителната площадка.
В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името
на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка за обекта, в
състоянието, в което се намира към момента на огледа.
Дата: _________________

Подпис и печат:_________________

* Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е изцяло за
риск на участника при оценяването от комисията на техническото и ценовото
предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

Приложение № 10
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ,
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от
Закона за обществените поръчки с предмет:
„Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина”

№

Съдържание

Вид и
количество на
документите
(оригинал или
заверено копие)

1.

Попълнен образец на оферта за участие в процедурата- Образец
№1 (оригинал)

2.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо
офертата (когато не е подписана от представляващия участника)

3.

Административни сведения- Образец №2 (оригинал)

4.

Заверено от участника копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за
Търговския регистър или заверено от участника копие от
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице

5.

Документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние на
участника – ако е приложимо (заверено фотокопие с подпис и
печат на участника)
Доказателства за икономическо и финансово състояние:
___________________________________ (описват се)

6.

(Изискуемите документи са съгласно публичната покана и “Указания за
подготовката на оферта” от документацията за участие)

Доказателства за квалификация и технически възможности:
7.1.Списък-декларация за основните договори за строителство,
изпълнени през последните 5 (пет) години - Образец №3
(оригинал);
7.

7.2. Данни за собствените или наети технически лица, които
участникът ще използва за извършване на строително- ремонтите
дейности- Образец № 4 (оригинал);
7.3.Декларация за техническото оборудване- Образец № 5
(оригинал)

8.

Декларации за запознаване с условията на строителната площадкаОбразеца № 6 (оригинал)

9.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1 от

10.

ЗОП - Образеца № 7 (оригинал)
Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП Образец № 8 (оригинал)

11.

Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП - Образец № 9 (оригинал)

12.

Ценово предложение - Образец № 10 (оригинал)

13.

Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 11
(оригинал)

14.

Други, които участникът счита, че са от особена важност при
оценката на офертата

Дата:

________/ _________ / ______

Наименование на участника:

__________________________

Име и фамилия:

__________________________

Длъжност:

__________________________

Подпис:

__________________________

Приложение № 11

До
Футболен клуб „Любимец“
с. Търнава, общ. Бяла Слатина
ЦЕНОВА ОФЕРТА
От ................................................................................................................................................
с БУЛСТАТ/ЕИК.................................адрес:гр./с....................................,ул............................
№................ Тел........................., факс..................., е-mail.........................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена
поръчка с предмет „Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина”,
както следва:
Ще изпълним предмета на обществената поръчка за цена в общ размер на:
………………………………………………………..
включен ДДС

(словом. …………………………….лева) без

или
……………………………………….(словом ………………………………..) с влючен ДДС.
Единичните цени на видовете работи включват всички разходи по изпълнение на предмета
на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на
гаранционния срок и не подлежат на увеличение.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията
по процедурата.
Предложената сума е съгласно попълнена и приложена подробна количествено-стойностна
сметка с включени в нея единични цени на видовете работи (Приложение № 1 към Предлагана
цена).
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
Приложения:
1. Количествено-стойностна сметка;

Дата: _________________

Подпис и печат:_________________

Изграждане на комбинирана спортна площадка
гр.Бяла Слатина УПИ – I – кв. 95-96 по ЗРП на гр. Бяла Слатина

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Описание
Игрище
Полагане изкуствена трева, в т.ч.
кварцов пясък - за спортни площадки
Пилони за тенис на корт с мрежа
Пилони за бадминтон с мрежа
Очертаване на игрални полета
Баскетболни конструкции
Основа за тенис корт
Подготовка на терена:валиране и
профилиране
Ръчен изкоп за бордюр
Кофраж за ивичен (лят) бордюр 750 х
200мм
Бетон за бордюр В15
Изработка и монтаж на армировка за
бордюр 750 х 200 мм
Доставка и полагане на трошено
каменна основа 0-31,5 с дебелина 15
см
Полагане на плътна
(водонепропусклива) шлаифана
бетонова настилка със средна
дебелина 8см, изрязване на фуги и
фугиране
Доставка и монтаж на заварена мрежа
ф6 20/20
Осветление
Доставка и монтаж на
разпределително табло
Доставка и полагане на кабел тип СВТ
5х6 мм2
Доставка и полагане на кабел тип СВТ
5х4 мм2
Доставка и полагане на кабел тип СВТ
3х1,5 мм2
Доставка и полагане на PVC
маркираща лента
Стълб за осветление 9,5м/8м над
земята (ф133;ф108;ф89)
Доставка и монтаж на рогатка
четворна за прожектори на един ред
Доставка и монтаж на прожектори
400w МХЛ комплект с лампа Philips
Доставка и монтаж на комплект
заземителнa уредбa R≤10Ω
Направа на изкоп и обратно
засипване дълбочина 0.7м

Мярка

Количество

кв.м.
комплект
комплект
м
комплект

648,00
1,00
1,00
90,00
1,00

кв.м.
м3

648,00
16,20

лм
м3

112,00
18,00

кг.

605,00

кв.м.

648,00

кв.м.

648,00

кв.м.

648,00

бр

1

м

10

м

120

м

130

м

80

бр

4

бр

4,00

бр

16,00

бр

4,00

м

80,00

Доставка и монтаж на ключ
28 електрически, за скрит монтаж
Изграждане на фундаменти за
стълбове за осветителна система
29 600мм х 1500мм
30 Монтаж на осветителна система
Измервания и изготвяне на протоколи
31 от лицензирана фирма
32 Ограда

бр

1,00

бр
бр

4,00
1,00

к-т

1,00

Телена плетена мрежа с ПВЦ
покритие 3мм, отвори 40х 40 мм, с
33 единична височина 3м
кв.м.
Стоманени стълбове Н=3м, Ф60х3мм,
L= 3,50 м, поцинковани, прахово
боядисани RAL 6005, през около 2,55
по дългите страни и 2,64м по късите
34 страни м
бр
Хоризонтална тръба на един ред
Ф42х2мм, поцинкована, прахово
35 боядисана RAL6005 с дължина 6м

36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Диагонал Ф40х1,5мм, поцинкована,
прахово боядисана RAL6005 с
дължина 2,5м
Входна врата с ширина 0,97м и
височина 2м със заключване
Т свръзка ф60/ф42 ъглова горен ред
Т свръзка ф 60/ф42 горен ред
наставка за напречна тръба вътрешна
Скоба за ограден стълб ф60,3мм
единична- за диагоналите + 4 покрай
вратите
тел за връзване ф 1,8мм
тел за опъване ф3,4мм
монтаж ограда h 3 м.
Трибуни за 40 души
изкоп за основи
обратен насип трамбован
Възстановяване на настилка
бетон В15
бетон В20
арматура ф и N
кофраж
доставка и монтаж на седалки
Доставка и монтаж на метален
боядисан парапет с височина 90 см
Доставка и монтаж на метален
боядисан парапет с височина 60 см
Водосбиране
решетка водосборна
изкоп
подложен пясък под тръба
пясък над тръба
обратен насип
усилена PVC тръба Ф200
Паркоустройство
доставка и полагане на тротоарни
плочи

330

42

бр

20

бр

12

бр
бр
бр
бр

2
4
38
18

бр
кг
кг
лм

16
30
10
110

м3
м3
м2
м3
м3
кг
м2
бр

4,5
3,1
15
0,7
6
1520
30
40

м

5

м

11

м
м3
м3
м3
м3
м

36
0,64
0,15
0,2
0,3
1

м2

100

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Иглолистни дървета
Abies cephalonica 180-200
бр
Cedrus deodara 180-200
бр
Pinus nigra 200-220
бр
Широколистни дървета
Albizia julibrisin 200-250
бр
Acer platanoides 'Globosum' 200-250
бр
Platanus x acerifolia 280-300
бр
Иглолистни колоновидни, кълбовидни и стелещи се форми
Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' 80100
бр
Juniperus squamata 'Blue carpet' 20-30 бр
Thuja occidentalis 'Danica 30-40
бр
Thuja occidentalis 'Smaragd' 100-120
бр
Широколистни храсти
Euonymus japonica
бр
Forsythia x intermedia
бр
Spiraea japonica
бр
Земни работи и затревяване
Разчистване и подготовка на терена
за озеленяване
м2
Затревяване с тревно семе
м2

1
5
8
3
1
5

3
120
4
14
140
28
63

730
600

Приложение № 12
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
Спортен клуб „Любимец“
с. Търнава, общ. Бяла Слатина

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за
краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № / г. [посочва се № и дата на
Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на
обществена поръчка с обект: [описва се обекта], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на
посочената обществена поръчка.
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за
възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви
на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро
изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % [посочва се размера от
Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) [посочва се цифром и
словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото
изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от
Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) [посочва се цифром и словом
стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след
получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за
плащане, или по факс на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час на
валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да
е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става
невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима
или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат,
(БАНКА)

ДОГ ОВ О Р

Проект !!!

Днес, ………………….. г., в гр. Бяла Слатина, между:
1.
Сдружение Футбулен клуб “Любимец“, със седалище и адрес на
управление 3252, с. Търнава, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, Булстат: 106065098,
регистриран в Окръжен съд Враца, Ф. Д. No: 106065098, представлявано от Борислав
Мотовски – Председател на УС на Сдружение Футбулен клуб “Любимец“, наричано за
краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ",
и
2.
„......” .........., вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с
ЕИК ............, със седалище и адрес на управление: гр. .........., ул. „..............” № ..........,
представлявано от изпълнителния директор ................, наричан за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна
във връзка със сключен договор за финансово подпомагане № …………………. г.
между Министерство на физическото възпитание и спорта и „…………………..” и
проведено възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП, на
основание чл. 101е от ЗОП, се сключи настоящият договор, като страните се
споразумяха следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
строително - монтажни работи (наричани по-долу СМР) на обект: „Изграждане на
комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина“, ул. „Васил Левски“ № 5а - имот №
1171, част от УПИ I в кв. 95-96 по ЗПР на гр. Бяла Слатина. Имотът е описан в Акт за
частна общинска собственост № 2261/18.10.2012 г.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва видовете работи, предмет на договора в
съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 2 от
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти.
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва видовете работи, предмет на договора в
съответствие с изискванията, определени в изготвения технически проект и офертата,
подадена по обявената публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на
чл.14, ал.4, т.1 от закона за обществените поръчки по реда на глава осма „а” от ЗОП,
неразделна част от договора.
II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до
…………………………… дни, считано от датата на предаване на обекта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на СМР.
Чл. 5. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен
орган, срокът по чл. 4 съответно се удължава с дните на забава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
няма вина за спирането
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. Общата цена за извършването на СМР, определена съгласно ценовото

предложение и количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на
…………………………………. (словом ……………………………….) лв с ДДС.
Чл. 7. Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на СМР,
включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд,
механизация, енергия, опазване и други подобни, както и печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията както следва:
1.
Авансово плащане - в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на
Договора, като плащането ще се извърши в срок до 5 (пет) дни, считано от датата на
предоставяне на средствата от страна на Министерство на физическото възпитание и
спорта към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.
Междинни плащания – в срок до 5 /пет/ дни от представяне на фактура,
придружена от протокол за извършени СМР.
3.
Окончателно плащане – в срок до 5 /пет/ дни от представяне на фактура,
придружена от протокол за окончателното приключване и приемане на обекта.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по банков път по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
Банка „...............“ .............
Банков код: ....................
IBAN: .....................................
IV.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето,
предвидено за изграждане на обекта - предмет на настоящия договор и за реализиране
целите по договора;
2. да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно
одобрения график;
3. да упражнява чрез свои представители инвеститорски контрол и
строителен надзор върху изпълняваните работи, предмет на договора;
4. да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно
решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
5. да приеме в срок изпълнените работи;
6. да заплати в договорените срокове и при условията на договора
дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да осъществява текущ контрол по изпълнението на работата по всяко време,
без да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва коректно и своевременно своите
задължения и без да нарушава оперативната му самостоятелност. Указанията на
Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя,
доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност и не излизат извън рамките
на поръчката, очертани с този договор;
2. да изисква отстраняването на пропуските, открити по време на проверките;
3. да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на
изпълнението в случай на необходимост.
4. Да откаже приемането на СМР при непълно или неточно изпълнение или
съществено забавяне изпълнението на договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 12.

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с

грижата на добрър стопанин, като спазва предвиденото в техническата документация и
изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за
съответните дейности.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени
материали и строителни изделия, както и да извършва качествено СМР. Материалите се
доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.
(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи,
необходими за изграждане на обекта, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 13.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при
извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в
техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните
актове.
Чл. 14.
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания,
свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и
безопасността на строителните работи.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп за извършване на проверки
на място и одити.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи
се в докладите от проверки на място.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали
проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
(6) В случай на наложени финансови корекции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от УО на
ПРСР по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи обезщетение, не по-малко от размера
на наложената финансова санкция.
(7) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор,
подлежат на възстановяване.
Чл. 15.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение по реда и условията посочени в този
договор.
2. да изиска допълнителни изходни данни в случай, че в процеса на работа се
появи необходимост от тях.
VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ
Чл. 16.
Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
издаване на на акт 15 и други актове съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Чл. 17.
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или
отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.
(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, като
той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците.
VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 18.
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка
скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове,
които са съгласно НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
(2) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 15 дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след
съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е длъжен да започне работа за отстраняване на

дефектите в минималния технологично необходим срок.
VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 19.
При неизпълнение на задължение по настоящия договор,
неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията
на действащото българско гражданско и търговско законодателство.
Чл. 20.
При забава за завършване и предаване на работите по настоящия
договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % (
едно на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (
десет на сто).
Чл. 21.
(1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен
задължението за отстраняване на дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в
размер на 10 % ( десет на сто) от стойността на некачествено извършените СМР.
(2)
Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси други обезщетения и/или да се възползва от
други възможности, предоставени му от закона.
(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в
гаранционните срокове по чл. 18 от настоящия договор не бъдат отстранени в
договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може
да острани сам недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IХ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22.
(1) Действието на този договор се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения на страните;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на
възложената работа;
(2) В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които
не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се
прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.
Чл. 23.
(1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението
на възложената работа с повече от 30 ( тридесет ) дни или няма да извърши СМР по
уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези
работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените
вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат
на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за
претърпените вреди от сключването на договора.
X.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 24.
В случай на преобразуване на някоя от договарящите страни, лицето
правоприемник встъпва в правата и задълженията по настоящия договор.
Чл. 25.
Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с
изпълнението на този договор ще се извършват в писмена форма изпратени на адресите,
посочени в този договор. В случай, че някоя от страните промени адреса си, същата е
задължена да информира другата страна по договора в 5 дневен срок от настъпване на
обстоятелството. В случай, че такова уведомление не е изпратено, то съобщенията
изпратени на посочения в договора адрес, се считат за получени.

Чл. 26.
Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали
при и по повод неговото изпълнение или свързани с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл. 27.
Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не
разпространява информация за другата, станала й известна при или по повод
изпълнението на договора.
Чл. 28.
Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до
нищожност на друга клауза или на договора, като цяло.
Чл. 29.
За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:
1. Техническа спецификация
2. Оферта

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Борислав Мотовски
Председател на УС на
ФК „Любимец“
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