ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 2, ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИДЕО КОНФЕРЕНТНА СИСТЕМА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА
ЗАЛА НА КЗЛД“

СЪДЪРЖАНИЕ:
1.
Опис на представените документи, съдържащи се в офертата – Образец № 1;
2.
Представяне на участника – Образец № 2;
3.
Заявление за участие – Образец № 3;
4.
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;
5.
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП – Образец № 5;
6.
Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител такива – Образец № 6;
7.
Декларация за съгласие, за участие като трето лице – Образец № 7;
8.
Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки – Образец № 8;
9.
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 9;
10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – Образец № 10;
11. Декларацията по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(ЗМИП) - Образец № 11;
12. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 12;
13. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 13;
14. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд Образец № 14;
15. Ценово предложение - Образец № 15;
16. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП - Образец № 16;
17. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП - Образец № 17.

ОБРАЗЕЦ № 1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА
ОФЕРТАТА НА
........................................................................................ ,
(наименование на участника)
Участник в обществена поръчка с публикуване на обява за събиране на оферти с предмет:
„......................................“
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

№
Съдържание
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Опис на представените документи, съдържащи се в
офертата, подписан от участника – Образец № 1;
Представяне на участника – Образец № 2;
Заявление за участие – Образец № 3;
Документ, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението (когато е приложимо) заверено от участника копие;
Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите/
задължения (когато е приложимо);
Доказателство/а за поетите от третите лица
задължения (когато е приложимо);
Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – Образец № 4;
Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5
от ЗОП – Образец № 5;
Документи за доказване на предприетите мерки за
надеждност (когато е приложимо);
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
такива – Образец № 6;
Декларация за съгласие, за участие като трето лице –
Образец № 7;
Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за
обществените поръчки – Образец № 8;
Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани
в юрисдикции
с
преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици –

Вид на
документа
(оригинал или
заверено копие)

Брой
страници
на всеки
документ

Образец № 9;
13.

14.

14.

Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (ЗПКОНПИ) – Образец № 10;
Техническо предложение, съдържащо:

Документ за упълномощаване, когато лицето,
което подава офертата, не е законният
представител на участника – оригинал или
нотариално заверено копие;

Предложение за изпълнение на поръчката в
съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя – Образец № 12;

Декларация за срока на валидност на офертата Образец № 13;

Декларация, че при изготвяне на офертата са
спазени задълженията свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила
на заетостта и условията на труд - Образец №
14;
„Ценово предложение” – Образец № 15

Дата: ………………….
гр...............................

Подпис: …......................
(име, длъжност/качество)
Печат

ОБРАЗЕЦ № 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК
в обществена поръчка, възлагана, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: „...................“ .
Административни сведения:
Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
(или друга идентифицираща
информация в съответствие със
законодателството на държавата, в
която участникът е установен)
Седалище и адрес на управление:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за коре понденция:
– пощенски код, населено

място:

– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №,
адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №,
адрес

Участникът се представлява заедно или
1. ……...................................................
поотделно (невярното се зачертава) от
2. ……..................................................
следните лица:
Данни за банковата сметка

Обслужваща банка:……………………

Обслужваща банка

IBAN: ..........................................................

IBAN

BIC: .............................................................

BIC

Титуляр на сметката:…………………………..

Титуляр на сметката

г.
(дата на подписване)

Представляващ:
(подпис и печат)
(име, фамилия, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 3

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
в обществена поръчка, възлагана, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: „..................“
ОТ ......................................................................................................................................................
(име/наименование на участника)
Седалище и адрес на управление:....................................................................................................
БУЛСТАТ/ЕИК/друг идентификационен код: ..............................................................................
Представлявано от: ...........................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност)
в качеството на………………………………………………………………………………………………..,
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез
публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „.........................“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас обществена
поръчка с предмет: „............................................“, като декларираме:
1. Запознати сме с условията на възложителя, посочени в обявата и приложенията
към нея.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата
обществена поръчка и се задължаваме да ги спазваме в случай, че същата ни бъде
възложена.
3. При изпълнението на обществената поръчка НЯМА ДА ПОЛЗВАМ / ЩЕ
ПОЛЗВАМ (ненужното се зачертава) подизпълнител/и.
3.1. Подизпълнителите, които ще ползвам са следните:
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №1:
......................................................................................... (наименование на подизпълнителя) дял
от поръчката, който ще му възложи участника в %................, като работата му ще обхваща
следните дейности: ................................................................................................ (посочва се
конкретната част от предмета на поръчката)
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ №2:
................................................................................................ (наименование на подизпълнителя)

дял от поръчката, който ще му възложи участника в %................ като работата му ще
обхваща следните дейности: ................................................................................................
(посочва се конкретната част от предмета на поръчката)
!!! Приложимо, в случай че участникът ще ползва подизпълнители:
Декларирам, че:
3.2. Посочените в т. 3.1. подизпълнители, които ще ползвам отговарят на съответните
критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях не
са налице основания за отстраняване от процедурата.
3.3. Няма да заменям посочения/те в т.3.1. подизпълнител/и или включвам
подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка, освен когато:
3.3.1. възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията
по т.3.2.
3.3.2. възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на изискванията и условията на възложителя, на
които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида
на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента
дейности.
При замяна или включване на подизпълнител ще представя на възложителя всички
документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.
3.3. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата ми подизпълнител ще изпратя
копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.
3.4. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/те
подизпълнител/и като за свои действия, бездействия и работа.
4. За покриване установените критерии за подбор СЕ ПОЗОВАВАМ / НЕ СЕ
ПОЗОВАВАМ (ненужното се зачертава) капацитета на трети лица.
4.1. Tретите лица, на чиито капацитет се позовавам са следните:
ТРЕТО ЛИЦЕ № 1: ......................................................................................(наименование
на третото лице)
Критериите за подбор, за доказването на които се позовавам на неговия капацитет са:
……………………………………………………………………………………..…………
ТРЕТО ЛИЦЕ № 2: ......................................................................................(наименование
на третото лице)
Критериите за подбор, за доказването на които се позовавам на неговия капацитет са:
……………………………………………………………………………………..…………
!!! Приложимо, в случай че участникът ще ползва трети лица:
Декларирам, че:

4.2. Посочените в т. 4.1. трети лица, отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които се позовавам на техния капацитет и за тях не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
5. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата
представляваният от мен участник е изпълнил следните дейности, идентични или сходни с
предмета на настоящата обществена поръчка, за което разполагам с доказателства:
СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ, ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
№

Предмет на
изпълнената дейност
(кратко описание на
изпълнената дейност)

Стойност/цена
(без ДДС) на
изпълнената
дейност

Период на
изпълнение
на
дейността
(от – до)

Получател на
дейността

Вид на доказателството за
извършената
дейност(Удостоверение/Референция
за добро изпълнение или друг
документ, №/дата/издател)

1.
2.
3.

6. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам при
подписването на договора за обществената поръчка да представя актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от обществената поръчка и
доказване съответствието си със заложените критерии за подбор.
!!! Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има
такива.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни в настоящото Заявление.
Към настоящото Заявление за участие прилагам:
 Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението
(когато е приложимо) - заверено копие.
 Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите/ задължения (когато е
приложимо);
 Доказателство/а за поетите от третите лица задължения (когато е приложимо).

г.
(дата на подписване)

Представляващ:
(подпис и печат)
(име, фамилия, длъжност)

ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………….………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на/представляващ …………………..……………….
(длъжност)
(наименование на участник/член на
обединение/подизпълнител/трето лице)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: „..............................“ .
Д Е К Л А Р И Р А М , че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл.
253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т. 1. .............................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1,
в друга държава членка или трета страна;
4. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.,
в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление,
посочено в т.1: ........................................................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
5. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

6. Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните
обстоятелства, са: __________________________________________________________
Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната
държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на
възложител, е/са: ___________________________________________________________

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)

Подписаният/ата ……………………………………………………………….………………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………….………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на/представляващ …………………..……………….
(длъжност)
(наименование на участник/член на
обединение/подизпълнител/трето лице)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителномонтажни работи на обекти, на община Каолиново по четири обособени позиции“ по
обособена позиция ........................(посочва се обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М , че:
1. Представляваният от мен участник/член на обединение/подизпълнител/трето
лице (невярното се зачертава):
1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен, но задължението е по акт,
който не е влязъл в сила;
(отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния
участник/член на обединение/подизпълнител/трето лице, невярното се зачертава)
1.4. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или
аналогични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която е установен, но размерът на неплатените дължими
данъци или социално-осигурителни вноски е не повече от 1 % (едно на сто) от сумата на
годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
1.4.1. Задълженията по т. 1.4 са в размер на
(
словом).
1.4.2. Годишният общ оборот на представляваното от мен лице за последната
приключена финансова година е в размер на
(
словом).
2. За представляваното от мен лице не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.
44, ал. 5 от ЗОП.
3. По отношение на представляваното от мен лице не е установено, че:
а) е представен документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е представена изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.
4. Публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните
обстоятелства, са: __________________________________________________________
Компетентният/ите орган/и, който съгласно законодателството на съответната
държава е/са длъжен/и да предоставя/т информация за тези обстоятелства служебно на
възложителя, е/са: __________________________________________________________

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

Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие, за участие като подизпълнител

Подписаният/ата ……………………………………………………………………………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………………………..
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на ……………………………………...………….
(длъжност)
(наименование на подизпълнителя)
ЕИК/БУЛСТАТ ……….…, във връзка с участието на ..........................................................
(наименование на участника) в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане
на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет:
„.................“.

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е съгласно /лично аз/ да участва като
подизпълнител на ………………………………………. (наименование на участника) в
обществена поръчка с предмет: „...................“ с дял на участие в % ………………. при
изпълнение на посочената обществена поръчка и да изпълни следните видове дейности:
…………………………………………………………………..............................................................
(изброяват се конкретните части/дейности от предмета на обществената поръчка, които
ще бъдат изпълнени от подизпълнителя).
2. Няма да превъзлагам една или повече от дейностите, които са включени в предмета
на договора за подизпълнение.
3. Приемам, в съответствие с разпоредбата на чл. 75, ал. 1 от Правилника за прилагане
на Закона за обществени поръчки, определеният изпълнител да сключи договор за
подизпълнение с представлявания от мен подизпълнител, посочен в офертата за
изпълнение на обществената поръчка.
4. Съгласно чл. 101, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, давайки съгласието си
за участие като подизпълнител в настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка и предвид участието ми като подизпълнител, няма да представям самостоятелна
оферта за изпълнение на поръчката.
5. В съответствие с чл. 66, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, отговарям на
съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнявам.
6. За представлявания от мен подизпълнител не са налице основания за отстраняване
от процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.
Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие, за участие като трето лице
Подписаният/ата ……………………………………………………………………………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………………………..
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на ……………………………………...………….
(длъжност)
(наименование на третото лице)
ЕИК/БУЛСТАТ ……….…, във връзка с участието на ..........................................................
(наименование на участника), в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане
на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с предмет:
„.........................“.

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваното от мен дружество е съгласно /Лично аз съм съгласен/съгласна
(невярното
се
зачертава)
да
участва/участвам
като
трето
лице
на
………………………………. (наименование на участника) в обществена поръчка с предмет:
„...........................“.
2. Критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на моя
капацитет са: ……………………………………………..…………………………………………
(икономическо и финансово състояние, технически способности, професионална
компетентност)
3. Ще участвам в изпълнението на следната част от обществената поръчка:
_____________________________________________________________________
4. В съответствие с чл. 65, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, отговарям на
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на
капацитета ми и за мен не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.

Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 101, ал.11 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ата …………………………………………………………………….…………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………………….………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на ………………………………………….……...….
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: „......................“ .
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Липсва свързаност с друг участник в съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП.
2. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.
3. Задължавам се да уведомя писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на
обстоятелство по чл. 101, ал. 11 ЗОП.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.

Дата: ......................

ДЕКЛАРАТОР: .....................................

ОБРАЗЕЦ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици
Подписаният/ата …………………………………………………………………...…………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………..………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на …………………………..……….…………….
(длъжност)
(наименование на участник/член на
обединение/подизпълнител/трето лице)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: „.......................“.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: .......................................
Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.
2. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество, регистрирано
в юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от Допълнителните
разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава.
3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е контролирано лице от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим.
4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и
произтичащите от неспазването му правни последици по смисъла на §14, ал.2 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

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

Дата,…………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
Долуподписаният
/ната/………………………………………………………………………
с лична карта № …………………….., издадена на ………………… от
…………………………... с ЕГН ……………………………….., в качеството ми на
………………………………………..
……………………………………………………………………………….…
(посочете
длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и
точното
наименование
на
съответния
орган)
на
……..……………………………………………….………………………….
(посочете
наименованието на участника), ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………………. и със
седалище
и
адрес
на
управление
………………………………………………………………………………………………
участник в обществена поръчка с предмет: „………………………..”,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Не съм лице, заемало през последната година висша публична длъжност в КЗЛД, и
в изпълнение на правомощията или задълженията ми по служба не съм участвал в
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава.
2. В представляваното от мен дружество няма лице по ал. 1 от чл. 69 от ЗКОНПИ,
което е съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или
контрол след освобождаваното му от длъжност.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

……………………… г.
(дата на подписване)

Декларатор: ………………………
(подпис и печат)

ОБРАЗЕЦ № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(представя се при сключване на договор от избрания изпълнител)

Долуподписаният/ата:
1. ............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за
установяване на самоличността ........................................................................................,
дата на раждане: .................................................................................................................,
гражданство/а: ....................................................................................................................,
постоянен адрес: .................................................................................................................,
или адрес: ............................................................................................................................,
(за чужди граждани без постоянен адрес)
в качеството ми на:
 законен представител
 пълномощник
на ...........................................................................................................................................
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото
лице или видът на правното образувание)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър .......................................,
вписано в регистъра при ....................................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно
образувание са следните физически лица:
1. ............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ...................,. дата на раждане ...........................................................................,
гражданство/а: ......................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
по гражданството: ............................................................................................,
постоянен адрес: .................................................................................................................,
или адрес: ............................................................................................................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете
или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно
§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския
закон
(посочва
се
конкретната
хипотеза)
................................................................................................................................;
 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава
на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други
въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез
трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор
или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за
упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната
собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната
собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или
лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се
установи друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се).........................................................................................................
Описание на притежаваните права: ..............................................................................
...........................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................,
гражданство/а: .....................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
по гражданството: .............................................................................................
постоянен адрес: ..................................................................................................................
или адрес: ............................................................................................................................,
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
което е:

 лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете
или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно
§ 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския
закон
(посочва
се
конкретната
хипотеза)
...............................................................................................................................;
 лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава
на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други
въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
 лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез
трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор
или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за
упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните
разпоредби на ЗМИП;
 (посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител,
бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната
собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната
собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или
лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;
 лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или
дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП;
 лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се
установи друго лице като действителен собственик;
 друго (посочва се) ........................................................................................................
Описание на притежаваните права: ..............................................................................
............................................................................................................................................
ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се
упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание,
са:
А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:
...............................................................................................................................................,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото
лице или видът на правното образувание)
седалище: .............................................................................................................................,
(държава, град, община)
адрес: ....................................................................................................................................,
вписано в регистър .............................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....................................
Представители:
1. ...........................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ..................., дата на раждане: ..........................................................................,
гражданство/а: ......................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
по гражданството: ............................................................................................,
постоянен адрес: ..................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ..........................................................................,
гражданство/а: ......................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
по гражданството: ............................................................................................,
постоянен адрес: .................................................................................................................,
или адрес: .............................................................................................................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: ..................................................................................................
(заедно, поотделно или по друг начин)
Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:
................................................................................................................................................,
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото
лице или видът на правното образувание)
седалище: .............................................................................................................................,
(държава, град, община)
адрес: ....................................................................................................................................,
вписано в регистър .............................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър .....................................
Представители:
1. ...........................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................,
гражданство/а: ......................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
по гражданството: ............................................................................................,
постоянен адрес: .................................................................................................................,
или адрес: .............................................................................................................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
2. ...........................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: .................... , дата на раждане: ........................................................................,
гражданство/а: ......................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
по гражданството: ............................................................................................,
постоянен адрес: .................................................................................................................,
или адрес: .............................................................................................................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин на представляване: ...................................................................................................
(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................,
гражданство/а: .....................................................................................................................,
постоянен адрес на територията на Република България:
.................................................................................................................................................
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1. .............................................................................................................................................

2. .............................................................................................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.

ДАТА: ...............

ДЕКЛАРАТОР: ........................
(име и подпис)

Указания:
Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от
допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното:
"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в
крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно
образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято
сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко
на някое от следните условия:
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания
действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент
от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно
образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством
контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се
търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в
съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни
стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава
акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно
образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от
акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание
принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на
едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица
и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също
физическо лице/лица.
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски
фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи
съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна
собственост, действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната
собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде
определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други
средства.
3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с
посочените в т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са
номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо
лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на
Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за
пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние
върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за
определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на

юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено
значение за дейността му.
(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху
юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети
лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или
друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за
упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.
(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи
като действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че
установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик"
се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител.
Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на
действителния собственик по ал. 1."

ОБРАЗЕЦ № 12

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

от .........................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ..................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ............................................................................................................................
(на длъжност)
ЕИК/БУЛСТАТ………………,
със
седалище
и
адрес
на
управление:………….............….…..................................................................................................,
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез
публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „............“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена
поръчка, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник
отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществена поръчка в
процедура с предмет: „..............“
2. Предложение за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, както и
организацията за изпълнението им:
....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(Указание: В предложението си за изпълнение на поръчката участникът следва да

предложи организация на всички дейности предмет на поръчката, съгласно техническата
спецификация. Участникът следва да посочи всички етапи през, които минава
доставката и инсталирането на оборудването. Като за всеки един етап следва да е
показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява), както и да са
дефенирани необходимите ресурси за изпълнението на всеки един етап (техника,
материали, логистика, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.).
От предложението на участника следва да е видно, че с предложения план са
гарантирани безпроблемно и навременно изпълнение на поръчката.
Участникът в табличен вид трябва да представи в табличен вид подробна
техническа спецификация на всеки продукт, който е предмет на доставка.

Участникът трябва да представи план – график, включващ извършването на всички
дейности по предмета на обществената поръчка обуславящ предложения от него срок за
изпълнение и съгласно конкретно предложеното техническо решение).
4. Декларираме, че ако бъдем определени за изпълнител на поръчката ще изпълним
качествено, добросъвестно и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното
предложение и изискванията на Техническата спецификация.
5. Срок за изпълнение ......................
6. Гаранционен срок .............................
7. Срок за реакция за отстраняване на повреда ....................
8. Срок за отстраняване .......................

Дата: ..............................

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ № 13

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срок на валидност на офертата

Подписаният/ата …………………………………………………………………...……………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………..………………….
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на …………………………..……….……………….
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: „...............................“.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Офертата на представлявания от мен участник, съставлява правно-валидно
предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на
участника до изтичането на ..... дни считано от датата, която е посочена в обявата за
събиране на оферти за краен срок за получаване на офертата.
.

Дата,…………………..г.

ДЕКЛАРАТОР: ……………………
(подпис)

ОБРАЗЕЦ № 14

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Подписаният/ата …………………………………………………………………...……………..
(трите имена)
данни по документ за самоличност …………………………………………..………………….
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ……………………… на …………………………..……….……………….
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ……………….…, в съответствие с изискванията на възложителя при
възлагане на обществена поръчка, чрез публикуване на обява за събиране на оферти с
предмет: „................................“.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

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

Дата: ....................

Декларатор: ..............................
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 15

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ......................................................................................................................................................
(наименование на участника)
и подписано от ...............................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ..........................................................................................................................
(на длъжност)
ЕИК/БУЛСТАТ
……………….…,
със
седалище
и
адрес
на
управление:………….............….…..................................................................................................,
Разплащателна сметка:
IBAN сметка............................................
BIC код на банката .................................
Банка: ......................................................
в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка, чрез
публикуване на обява за събиране на оферти с предмет: „.............“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с предмет: „.....................“.
1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно
условията на документацията за участие, както следва:
№ по
ред

Дейности/Оборудване

1.

Дисплей 85’’

2.

Централен комуникационен процесор

3.

Устройство за безжична презентация

4.

Камера за видео конферентната система

5.

Микрофонна подсистема за масата

6.

10” touch screen 1 бр – за управление на системата

7.

Автоматичен аудио миксер

Брой

Единична
цена без ДДС

Цена без
ДДС

8.

Усилвател

9.

Озвучителни тела

10.

Монтаж и инсталиране на системата и обучение
Обща цена:

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА:......................................../словом ............................../ лв.
без вкл. ДДС или................................../словом ........................................../ лв. с вкл. ДДС,
разпределена както следва:
2. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в
предвидените в Закона за обществените поръчки и договора случаи.
3. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите, залегнали в
проекто-договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от
страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.
4. В предложената от нас стойност сме включили всички необходими разходи за
качественото изпълнение на предмета на поръчката.
5. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорените
дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.
6. Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящото Предложение ще се
счита за споразумение между нас и Възложителя до подписване и влизане в сила на
договора.

Дата: ..............................

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................
[име и фамилия]
[качество на представляващия участника]

Проект на договор

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ ………………………………………………..
Днес, ....................... г., в София, между:
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, със седалище: гр. София – 1592,
район „Младост”, ул. ”Проф. Цветан Лазаров” № 2, БУЛСТАТ 130961721, представлявана
от Венцислав Караджов - Председател и Юлия Манова – Главен счетоводител, наричана по
- долу накратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
и
2.
……………………………………………………………………………..…………………, със
седалище
и
адрес
на
управление
………………………………………………………………………,
ЕИК
/
БУЛСТАТ………………………………………,
представлявано
от……………….……………………………………………………….….……………………………, на основание чл. 112 от ЗОП и след Утвърждаване на протокол №
…… /…………… на Председателя на КЗЛД от работата на комисията за разглеждане,
оценка и класиране на офертите, с предмет: „………………….“, наричано по-долу за
краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
от
друга
страна,
се
сключи
този
договор
(„Договора/Договорът“) за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу
заплащане изграждане на видео конферентна система в заседателната зала на КЗЛД.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 към
този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.
СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със
срок на изпълнение ….. месеца .
Чл. 4. Мястото на изпълнение на Договора е сградата на КЗЛД, гр. София, бул.
„Цветан Лазаров № 2.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 5. (1) За извършване на доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ……… (…………………………) лева без ДДС и
……… (…………) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“), съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 3
(2) Цената по договора включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението
на договора, в т.ч. данъци и такси, както и печалбата на последния, като единичните цени
на Оборудването са посочени в Приложение № 2 към договора.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна. Единичните цени за отделното оборудване са
крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената доставка в срок
до 60 (шестдесет) дни след подписване на приемо-предавателен протокол от представител
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки и представянето на оригинал на фактура.
Чл. 7. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните
документи:
1. приемо-предавателен протокол за приемане на доставката, подписан от
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на
разпоредбите на Раздел „Ред и начин за приемане на доставката“ от Договора;
2. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 8. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод
по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: …………………………….
BIC:
…………………………….
IBAN: …………………………….
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 1 (един) ден, считано от момента на промяната. В случай че
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, се счита, че плащанията са надлежно
извършени.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 9. (1) Оборудването и техническата документация, предмет на договора, се
доставят в оригинална опаковка и с ненарушена цялост на адрес: гр. София, бул.
„Професор Цветан Лазаров“ № 2 в съответни обеми и срокове посочени в Техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Доставеното Оборудване трябва да бъде:
- ново и неупотребявано;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава най-малко 5 (пет) работни дни преди доставка да
уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по факс или по електронна поща за детайлите на доставката,
както и да изпрати списък на Оборудването и техническата документация, които ще бъдат
доставени.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да експедира Оборудването и техническата
документация в подходяща опаковка според обичайните търговски стандарти.
(5) Всяка опаковка трябва да бъде запечатана и маркирана с индивидуален номер като
се посочи и номера на този договор.

РЕД И НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА НА ОБОРУДВАНЕТО
Чл. 10. (1) Приемането на доставката на Оборудването и техническата документация
към него се осъществява с подписани от двете страни протоколи, след извършване на оглед
и проверка за съответствие на серийните номера на приеманото оборудване. Протоколите
за доставка се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два екземпляра и се подписват от
упълномощените представители на двете страни.
(2) В срок от 5 работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва проверка на неговото
състояние, изправност и съответствие с изискванията в техническата спецификация и
предложението на изпълнителя. В случай, че не бъдат констатирани несъответствия или
неизправност на някой от артикулите предмет на доставката се подписва констативен
протокол между страните по договора с който се одобрява доставката.
(3) В случай, че бъдат констатирани липси, явни несъответствия или недостатъци в
Оборудването или техническа документация, те се отбелязват в протокола по предходната
точка, Оборудването не се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за
своя сметка да достави липсващите и/или несъответстващи елементи на Оборудването или
техническа документация. Срокът за отстраняване на констатираните липси,
несъответствия или недостатъци е част от срока за доставка на Оборудването. Този срок не
освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за забава и същият дължи предвидената в
договора неустойка за дните на забавата, ако с този срок се надвишава срока за изпълнение.
(4) При обективна невъзможност за доставка на техниката/устройствата, определена/и
по вид /модел и производител/ и технически характеристики в Предложението за
изпълнение на поръчката на изпълнителя, включително частично, при съгласие между
страните е допустима замяна на предложената техника/устройства, включително частично,
с такава/такива, отговаряща/и на техническите спецификации на възложителя със същите
или по-добри характеристики, когато замяната е в интерес на възложителя.Замяната се
извършва при постигнато съгласие между страните с подписване в два екземпляра на
допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка на основание
чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(5) За възникналата обективна невъзможност изпълнителят е длъжен да уведоми
възложителя с писмено уведомление, съдържащо минимум:
1.
Подробно описание на непредвидените обстоятелства, налагащи замяната;
2.
Предложение за замяна, съдържащо описание по вид /модел и производител/,
количество и технически характеристики на заменящата техника/устройства;
3.
Доказателства, потвърждаващи описаните в уведомлението непредвидени
обстоятелства. Описанието на техническите характеристики на заменящата
техника/устройства, съдържащо се в предложението за замяна, следва да отговарят на
заложените минималните изисквания в настоящата техническата спецификация.
(6) Техниката/устройствата, с която/които се заменя предложената/ите от изпълнителя
в Предложението за изпълнение на поръчката, се описва по вид /модел и производител/ и
количество в допълнителното споразумение. Замяната се извършва без увеличение на
оферираната от изпълнителя в Ценовото предложение цена и без промяна на предложения
от изпълнителя в Предложението за изпълнение на поръчката срок за доставка.
(7) Обективна невъзможност по смисъла на ал. 4 е налице при невъзможност за
изпълнение, причинена от настъпване на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.
27 от ЗОП – обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли

да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или
бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
(8) След отстраняване на липсите, несъответствията или недостатъците, се съставя
протокол, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.
(9) Двустранно подписаните протоколи по чл. 10, ал. 1. или ал. 8 от договора не
освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за качеството на Оборудването, както и за
скрити недостатъци на същото.
(10) В случай на констатирани липси, повреди или дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да достави за своя сметка липсващите, повредени или дефектни елементи на
Оборудването и техническа документация, и/или части от същите, преди началото на
дейностите по внедряване
(11) Страните определят свои служители, които имат право да подписват
необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ………………………………..
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ………………………………..
(12) Рискът от погиване на Оборудването преминава от Изпълнителя върху
Възложителя от момента на подписване от двете страни на протокола за приемане на
доставеното Оборудване, освен за времето на внедряване, когато рискът се носи от
Изпълнителя, а прехвърлянето на собствеността - с плащането на цената за него.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да получи
уговорената цена в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.
2. да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на
задълженията му по този договор.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
1. да изпълни договора професионално и качествено, в съответствие с действащото
българско законодателство и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,;
2. да достави и внедри Оборудването с технически, количествени и функционални
изисквания и спецификации и цени, ведно с цялата необходима техническа документация
към него съгласно уговореното и в съответствие с Технически и функционални изисквания
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. Внедреното Оборудване трябва да бъде в съответствие с изискванията на
индустриалните стандарти и приложимото национално и европейско законодателство.
4. да предостави Оборудването, предмет на договора, със съответната му техническа
документация, каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя, на
български;
5. да проведе обучение на служители на КЗЛД, които ще ползват оборудването;
6. да извършва гаранционно обслужване съгласно уговорените в раздел Гаранционни
срокове и гаранционни задължения;
7. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които
възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват нормалното изпълнение на този договор;
8. да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката, на
трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при или по повод

изпълнението на договора. Това задължение важи и за неговите служители и
подизпълнители, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от персонала и
подизпълнителите си да представят подписани декларации за опазването на служебната и
търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. При изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите
подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право
съгласно приложение № 10 от Закона за обществените поръчки.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с
посочения/ите в офертата му подизпълнител/и и в 3-дневен срок от сключване на
договора/ите за подизпълнение, да предостави оригинален екземпляр от същия/те на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Договорът/ите се представя с придружително писмо в деловодството на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
10.1. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява възложителя за
всякакви промени в предоставеното информация в хода на изпълнението на поръчката.
10.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
10.3. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по
предходната клауза (т. 9.2.).
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
12.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на
договора и приложенията към него;
2. да извърши проверка относно качеството, количествата и техническите параметри
на доставеното Оборудване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже
приемането на доставка, в случай че Оборудването не съответства с уговореното в
договора;
3. да прави рекламации при установяване на некачествен ремонт на Оборудването по
време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на неизправностите
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, в случай на неизпълнение
клаузите на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да получи неустойката в размера,
определен в този договор;
5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му предостави договорите за
подизпълнение, с подизпълнителите, посочени в офертата му (когато е приложимо).
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена в размера, срока и при условията на настоящия
договор;
2. да не разпространява под каквато и да е форма предоставеното му от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава, в представената от него оферта;
3. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за добросъвестно и точно
изпълнение на договора.
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционен срок на
Оборудването от ......... месеца (………………………..словом)(в зависимост от офертата
на участника) от доставката и подписване на приемо-предавателен протокол,
удостоверяващ успешното приемане на място на Оборудването.
(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола,
удостоверяващ успешното приемане на място на Оборудването, и се отнася до
задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поправи (отстрани) несъответствия или недостатъци
от всякакъв характер, вкл. фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката,
механични дефекти, други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно
съхранение и/или експлоатация. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря дори и да не е знаел за
несъответствието или недостатъците.
(3) В случай, че в гаранционния срок се открият недостатъци и/или повреди,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняването им по факс,
по пощата или по електронната поща и/или уеб интерфейс за наличието и характера на
недостатъците и/или повредите, като:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да реагира (предприеме действия по отстраняване)
в срок до ……… (………………………..) (съгласно офертата на участника, определен за
изпълнител) от получаване на уведомлението и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани същите в срок до ………
(………………………..)(съгласно офертата на участника, определен за изпълнител,)
работни дни;
(4) При невъзможност да бъде спазен срокът за отстраняване на повредата в срока по
чл. 13, ал. 3 за времето на ремонта, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се предоставя оборотно оборудване
със същите или с по-добри параметри за времето, необходимо за отстраняване на
повредата. След приключване на ремонта, оборотното оборудване се връща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) В случай, че недостатъците и/или повредите не могат да бъдат отстранени в срок
до 10 (десет) дни от получаване на уведомлението за тях, то в срок от 15 (петнадесет) дни
от получаване на уведомлението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подмени повредените или
с недостатъци елементи на Оборудването с нови, със същите или с по-добри параметри от
посочените в Приложение № 1, което оборудване не подлежи на връщане.
(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците и/или повредите в
договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани тези недостатъци и/или повреди за
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като удържи размера на направените разходи за това от
гаранцията за изпълнение.

(7) Всички разходи за отстраняване на недостатъци и/или повреди по време на
гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 14. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Стойността на
Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………) лева.
Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Получател: КЗЛД
Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
IBAN: BG53 BNBG 9661 3300 1586 01
BIC: BNBGBGSD
Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / да съдържа задължение на банката - гарант да извърши
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като
трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 2% от Гаранцията за изпълнение в срок
до 10 (десет) дни след извършване на доставката на оборудването, а останалият 1% в срок
до 10 (десет) дни след изтичане на гаранционният срок посочен в чл. 13, ал. 1 от Договора.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната
полица/застрахователния
сертификат
на
представител
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице/ изпращане на писмено уведомление до
застрахователя.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори
от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставеното оборудване не отговаря на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
това основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 21. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл. 12 от Договора.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 23. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор,
неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на

сто) от стойността на оборудването за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто)
от Стойността на Договора.
Чл. 24. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на или
при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни
изцяло и качествено, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и
повторното изпълнение на доставката е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 25. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от
Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на
Договора.
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 27. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото
на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 28. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три)
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство,
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.
когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност
или ликвидация – по искане на всяка от Страните / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 29. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение
на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на дейностите за повече от 10 (десет)
дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение
на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП,
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение,
подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за
разрешаване на спорове по този Договор.
Чл. 31. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови извършване на доставките, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 32. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 33. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия –
според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
Чл. 34. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите
подизпълнители е длъжен са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове,
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,
всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда,
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към
чл. 115 от ЗОП.
Чл. 35. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и
ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с

изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна,
всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички
негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от
страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни
и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде
безпричинно отказано или забавено.
Чл. 37. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското
право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който
биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със
същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице,
чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени
авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три ) дни от узнаването им. В случай,
че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението
по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски
права на трети лица.
Чл. 38. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.
Чл. 39. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
Чл. 40. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение,
причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има
значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до
5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
Чл. 41. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Чл. 42. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по
куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: …………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….

Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: …………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица
за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от
вписването ѝ в съответния регистър.
Чл. 43. (1) Този Договор се сключва на български език. В случай на несъответствия,
водещ е българският език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви
документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и
др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или негови представители или служители), са за сметка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 44. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.]
Чл. 45. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се
уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се
отнася за решаване от компетентния български съд.
Чл. 46. Този Договор се състои от … (…) страници и е изготвен и подписан в три
еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл. 47. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………………………………

…………………………………….

Венцислав Караджов
Председател на КЗЛД

……………………………….
Юлия Манова
Главен счетоводител

/име, фамилия, длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП
(представя се при сключване на договор от избрания изпълнител)
Долуподписаният/ата: ..........................................................................................................
................................................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за
установяване на самоличността .........................................................................................,
постоянен адрес: ..................................................................................................................,
гражданство/а: ......................................................................................................................,
документ за самоличност: ..................................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната
категория1):
 държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри
или помощник-министри;
 членове на парламенти или на други законодателни органи;
 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши
органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен
при изключителни обстоятелства;
 членове на сметна палата;
 членове на управителни органи на централни банки;
 посланици и управляващи дипломатически мисии;
 висши офицери от въоръжените сили;
 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни
предприятия и търговски дружества с едноличен собственик - държавата;
 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и
председатели на общински съвети;
 членове на управителните органи на политически партии;
 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на
управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи
еквивалентна функция в такива организации.
 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП
(посочва се конкретната категория):
..........................................................................................
През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната
категория):
 съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески
начала;

 низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от

първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от
първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
 роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с
които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство
на съпружески начала;
 физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на
юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски,
професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
 физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на
юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в
полза на лице по ал. 2.
 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП
(посочва се конкретната категория):
.................................................................................
 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми
към горепосочената категория/и:
.............................................................................

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: ...............

ДЕКЛАРАТОР: ........................

________________________
1
Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е
приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни
организации.

ОБРАЗЕЦ № 17
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП
(представя се при сключване на договор от избрания изпълнител)
Долуподписаният/ата: .........................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ............, документ за самоличност .............................................................................,
издаден на ......................... от ..............................................................................................,
постоянен адрес: ..................................................................................................................,
гражданство/а ......................................................................................................................,
в качеството ми на ...............................................................................................................,
в .............................................................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ...............
Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово
взаимоотношение ................................................................................................................,
или предмет на следната операция или сделка ................................................................,
в размер ................................................................................................................................,
(посочват се размерът и видът на валутата)
имат следния произход: .......................................................................................................
При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не
попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация - дата на раждане;
при посочване на юридическо лице или друго правно образувание - неговото
наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който
същото е вписано в съответния регистър на другата държава.
При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други
документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или
подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са
подписали или издали документите.
При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за
наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания - периодът, в който
са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от
търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник - периодът,
в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:
....................................

Декларатор:
.......................
(подпис)

