
ПУБЛИЧНА ПОКАНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАТЕРИАЛНА БАЗА – 
ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР.АЛФАТАР” ПО ДОГОВОР №РД04-84/30.04.2015Г., 
ПОДПИСАН МЕЖДУ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” И ОБЩИНА АЛФАТАР.  
 

ОБРАЗЕЦ № 1 

                                                                                        
                                     АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО 

                                                     по чл. 101в, ал.1, т.1 от ЗОП 

 

за възлагане обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на 

съществуваща материална база -   перално помещение в Дом за стари хора 

гр.Алфатар”  

 

Наименование на участника:  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 

(или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в 

която участникът е установен) 

 

Седалище: 

– пощенски код, населено място:  

– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

Адрес за кореспонденция: 

– 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 от едно, се добавя необходимият брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

Участникът се представлява заедно или поотделно 

(невярното се зачертава) от следните лица: 

1....................................  

2.................................... 

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:…………………… 

IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на сметката:............................................ 

 

 

  



ПУБЛИЧНА ПОКАНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАТЕРИАЛНА БАЗА – 
ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР.АЛФАТАР” ПО ДОГОВОР №РД04-84/30.04.2015Г., 
ПОДПИСАН МЕЖДУ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” И ОБЩИНА АЛФАТАР.  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ............................................................……............., 

 

1. Предложената от нас оферта е със срок на валидност 60 дни, от крайния срок за 

получаване на офертите.  

         2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че 

същата ни бъде възложена. 
 

         3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.   

 

 

            г.                                                   

(дата на подписване)                                                                                        (подпис)                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПУБЛИЧНА ПОКАНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАТЕРИАЛНА БАЗА – 
ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР.АЛФАТАР” ПО ДОГОВОР №РД04-84/30.04.2015Г., 
ПОДПИСАН МЕЖДУ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” И ОБЩИНА АЛФАТАР.  
 

 

ОБРАЗЕЦ  № 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

                                                    по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП 

за участие на подизпълнители 

          

  

Подписаният …………………………………………………………………………... 

(трите имена) 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ……………………………………………………………………………. 

(длъжност) 

 

на участник: …………………………………………………………………………………… 

(наименование на участника) 

 

  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

При възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на 

съществуваща материална база -   перално помещение в Дом за стари хора 

гр.Алфатар”  

 

     няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител. 

                (ненужното се зачертава) 

 1 Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители:………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….…. 

 

 2. Съответстващия дял на посочените в т.1 работи в % от стойността на 

обществената поръчка е ……………%. 

 

3. Подизпълнителите, които предвиждам да ползвам са: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                       (наименование на подизпълнителя) 

 

 4. Заявявам, че е налице съгласие от посочените  като подизпълнители лица за 

изпълнение на СМР по предмета на поръчката   

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа 

на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

            г.                            Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                    (подпис)                        
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ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР.АЛФАТАР” ПО ДОГОВОР №РД04-84/30.04.2015Г., 
ПОДПИСАН МЕЖДУ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” И ОБЩИНА АЛФАТАР.  
 

ОБРАЗЕЦ № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписания/те……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……., в качеството на лице/а, което/които представлява/т 

………………………………………………… (посочете фирмата) - подизпълнител в 

обществена поръчка с предмет:  „Реконструкция и модернизация на съществуваща 

материална база -   перално помещение в Дом за стари хора гр.Алфатар”  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Представляваното от мен лице …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

                                                     (наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)  

изразява съгласието да участва като подизпълнител на 

…………………………………………………………………………………………………

… (наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) при 

изпълнение на обществена поръчка с предмет:  „Реконструкция и модернизация на 

съществуваща материална база -   перално помещение в Дом за стари хора 

гр.Алфатар”  

   

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, 

които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя). 

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените 

поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения 

по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и 

да представим самостоятелна оферта. 

Известно ми/ни е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

…………………г.                            Декларатор/и: .1.……………… 

(дата на подписване)                                                                                         (подпис)    

               2.……………………. 

                  (подпис)    

 

*Декларацията се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един. 

*Декларацията се подписва от всички лица, които представляват 

подизпълнителя. 



ПУБЛИЧНА ПОКАНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАТЕРИАЛНА БАЗА – 
ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР.АЛФАТАР” ПО ДОГОВОР №РД04-84/30.04.2015Г., 
ПОДПИСАН МЕЖДУ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” И ОБЩИНА АЛФАТАР.  
 

ОБРАЗЕЦ № 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки 
 

Долуподписаният /-ната/         в качеството ми на  

    (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има 

право да представлява и управлява) на                    

(посочва се фирмата на участника) - във връзка с участие в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на съществуваща 

материална база -   перално помещение в Дом за стари хора гр.Алфатар”  

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

 

1. При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен 

участник, са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална 

цена на труда, определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона 

за обществените поръчки и  условията на труд.  

 

2. При изпълнение на поръчката се задължавам да спазвам изискванията за 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда, определена съгласно §1, 

т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки и  условията на 

труд.  

 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа 

на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

 

   г.                                Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                  (подпис)                      

 

                                              

 

* За изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на 

труда и условията на труд, участниците могат да получат необходимата 

информация  за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд от Национална агенция по 

приходите, Национален осигурителен институт, Агенция по социално подпомагане, 

Агенция по заетостта и МОСВ. 

                                                                                                                            

 

 



ПУБЛИЧНА ПОКАНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАТЕРИАЛНА БАЗА – 
ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР.АЛФАТАР” ПО ДОГОВОР №РД04-84/30.04.2015Г., 
ПОДПИСАН МЕЖДУ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” И ОБЩИНА АЛФАТАР.  
 

 ОБРАЗЕЦ № 5 

                                                                                    

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 

 

 Подписаният  _________________________________________________________ 

(трите имена) 

в качеството си на ___________________________________________________________ 

(длъжност) 

 

на участник: ________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

 

 

 

  

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

 

като член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура по 

възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Реконструкция и модернизация на 

съществуваща материална база -   перално помещение в Дом за стари хора 

гр.Алфатар” , че: 

 

1. всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, 

по закон за изпълнението на договора. 

 

2. водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да 

получава указания и плащания за и от името на всеки член на 

обединението/консорциума. 

 

3. изпълнението на договора е отговорност на всички членове на 

обединението/консорциума. 

 

4. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора. 

 

 

 

 

            г.                            Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                                               

(подпис)      
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ПОДПИСАН МЕЖДУ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” И ОБЩИНА АЛФАТАР.  
 

ОБРАЗЕЦ № 6 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният: …………………………………………………………………........... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност: 

 ....................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………..…………………………………………………- 

(наименование на участника) 

участник в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база -   перално 

помещение в Дом за стари хора гр.Алфатар”  

 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

В качеството си на …………………………….. на участника…………………………..  

1.Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки; 

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност 

в неговата организация; 

4. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАТЕРИАЛНА БАЗА – 
ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР.АЛФАТАР” ПО ДОГОВОР №РД04-84/30.04.2015Г., 
ПОДПИСАН МЕЖДУ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” И ОБЩИНА АЛФАТАР.  
 

II. Представляваният от мен участник: 

1. Не е обявен в несъстоятелност; 

2. Не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 

или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

4. Не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата 

дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил 

дейността си; 

5. Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка; 

 

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да 

предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя 

…………………………………………………………………………………… 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни.        

Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   

в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

................................... г.     Декларатор: ........................... 

(дата на подписване) 
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ОБРАЗЕЦ № 7 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал.8, т.2 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

Подписаният: …………………………………………………………………........... 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност: 

 ....................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ……………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на …………………………………………..………………………………ЕИК/БУЛСТАТ- 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база -   перално 

помещение в Дом за стари хора гр.Алфатар”  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано предприятие с 

други участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : 

„Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база -   перално 

помещение в Дом за стари хора гр.Алфатар”  

 

 

По отношение на представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата 

по чл. 8, ал.8, т.2 от ЗОП. 

 

 Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс 

за посочване на неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

Дата:                                                                                                         Подпис печат: 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 



ПУБЛИЧНА ПОКАНА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МАТЕРИАЛНА БАЗА – 
ПЕРАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ГР.АЛФАТАР” ПО ДОГОВОР №РД04-84/30.04.2015Г., 
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  ОБРАЗЕЦ № 8 

                                                                                             

СПИСЪК   

 по чл.51, ал.1, т.2 ЗОП 

 

   Долуподписаният/-ната/ ________________________________________________, в 

качеството ми на _________________________________ (посочете длъжността) на 

___________________________________________ (посочете фирмата на участника) - 

участник в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и модернизация на 

съществуваща материална база -   перално помещение в Дом за стари хора 

гр.Алфатар”  

 

 

 

ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ: 

 

Представляваното от мен                         

        (посочете фирмата на участника), през последните 5 (пет) години сме изпълнили 

описаното по долу строителство, както следва: 

Възложител 

 

Изпълнено строителство 

еднакво или сходно с 

предмета на поръчката на 

обект/строеж 

Стойност/цена (без ДДС) 

на изпълненото 

строителство 

 

Период на изпълнението 

на строителството 

    

    

    

    

       

 

За доказване изпълнението на посоченото по-горе строителство, което е 

еднакво или сходно с премета на поръчката,  представям един или няколко от следните 

документи: 

а) публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за 

въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за 

компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото и вида на строителството ………. броя, или 

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и 

дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията 

съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт………. броя, или 

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на 

изпълнените строителни дейности ……… броя. 

 

       

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

неверни данни. 

 

 

    г.                        ДЕКЛАРАТОР:……………… 
  (дата на подписване)                                                                                      (подпис) 
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ОБРАЗЕЦ № 9 

 

 

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ 

на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола 

на качеството и изпълнителския състав 

по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП 

 

Подписаният/ата............................................................................................................... 

(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес) 

 

в качеството си на.............................................................................................................. 

(длъжност) 

 

на участник: ..................................................................................................................... 

(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за коресп., телефон, 

факс, e-mail) 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

За изпълнение на настоящата обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и 

модернизация на съществуваща материална база -   перално помещение в Дом за 

стари хора гр.Алфатар”  

 

 сме ангажирали и имаме на разположение следните ръководни и технически лица, 

включително тези, отговарящи за контрола на качеството и изпълнителски състав, 

съгласно изискванията на Възложителя: 

 

№ Име 
Вид на 

правоотношението 

Дейност, 

която ще 

изпълнява в 

настоящата 

поръчка 

Образование 

Професионална 

квалификация 
Стаж 

1

. 

      

2

. 

      

3

. 

      

4

. 

      

.

.. 

      

 

 

          …………………г.                                              

Декларатор:.……………… 

         (дата на подписване)                                                                                          
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ОБРАЗЕЦ № 10 

 
ДО 

         ОБЩИНА                                                              

АЛФАТАР 

 
  ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

( трите имена и длъжност) 

 

__________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА, 

 

   Представям техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет: „Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база -   

перално помещение в Дом за стари хора гр.Алфатар”  

 

1. Предлагам да изпълним предмета на поръчката за срок от …… дни /не повече от 45/, 

считано от датата на протокола за предаване на обекта на участника определен за 

изпълнител до подписване на акт Образец 15 с приложените към него протоколи за 

успешно проведени единични изпитвания на ВиК и електро инсталации, за изпълнени и 

приети  в пълен обем видове СМР, предмет на поръчката. При настъпване на 

неблагоприятни условия за изпълнение на СМР срока се удължава с времето на 

прекъсване, което се удостоверява с двустранни протоколи. 

2. Предлагам гаранционен срок на изпълнените строително – монтажни работи 

…………год., в съответствие с НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ 

РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ.  

        3. Гаранционният срок за извършени СМР по т. 2 започва да тече от деня, следващ 

този, в който е подписан акт Образец 15.  

        4. Задължаваме се да отстраняваме за своя сметка в срок от ……. дни /но не повече 

от 10 дни/ от уведомяване за всички появили се дефекти в периода на гаранционния 

срок на извършените от нас строително – монтажни работи. 

        5. Декларирам, че ако нашето предложение бъде прието, ще започнем 

изпълнението на обществената поръчка веднага след подписване на договора и 

приемане на  обекта от Възложителя и ще изпълним дейностите в срока, посочен в т.1 

от настоящето техническо предложение.  

       6. Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаното предложение. 

 7. Приемам без възражения условията в проекта на договор за възлагане на 

обществена поръчка. 

          

Име и фамилия 

 

__________________________ 

Подпис на лицето представляващо 

участника 

 

_________________________ 
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ОБРАЗЕЦ  11 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

 

Долуподписаният /-ната/ 

 

 

трите имена 

ЕГН  

лична карта  

постоянен адрес  

в качеството си на  

длъжност 

 

НА 

наименование на участника 

ЕИК  

със седалище  

адрес на управление  

 

във връзка с участието ни в обществена поръчка, при условията и по реда, регламентирани в 

Глава осма „а" – „Възлагане на обществени поръчки чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ от ЗОП с 

предмет: „Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база -   

перално помещение в Дом за стари хора гр.Алфатар”  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. Информацията съдържаща се в ........ (посочва се конкретна част/части от 

техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за 

конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се 

посочва).  

2. Не бихме желали информацията по точка 1 да бъде разкривана от възложителя, 

освен в предвидените от закона случаи. 

 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

 

    г.    Декларатор:    

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

 

 

*  Декларацията по по чл. 33, ал. 4 от ЗОП не е задължителна част от офертата, 

като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на 

основания за това. Декларацията се прилага към Техническото предложение – 

Образец 10. 
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ОБРАЗЕЦ № 12 

  

           ДО 

ОБЩИНА                           

АЛФАТАР 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

( трите имена и длъжност) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

(наименование на участника) 

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И  ГОСПОДА, 

 

   Представям ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

„Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база -   перално 

помещение в Дом за стари хора гр.Алфатар”  

 

Поемам ангажимент да изпълним предмета на поръчката в 

съответствие с изискванията Ви, заложени в Технически спецификации, 

пълно описание предмета на поръчката и указания за представяне на 

оферта. 
 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й 

 

           1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на 

настоящата обществена поръчка, общата цена на нашето предложение възлиза на: 

 

_________________ лева без ДДС 

          Словом:________________________________________________________  

                              посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС 

 

и включва сбора от остойностяването на количествата и видовете дейности и 

работи на база единични анализни цени за всяка позиция, съгласно Количествено 

стойностна сметка /КСС/ - представени към настоящото Ценово предложение.  

 

 2. Предложената цена е крайна, определена при пълно съответствие с условията 

от документацията за обществена поръчка и включва всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват при показатели за 

ценообразуване, посочени в Приложение 2. 
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 3. При несъответствие между предложените единични цени в КСС и посочените 

анализни цени, валидна ще бъде анализната цена. В случай, че бъде открито такова 

несъответствие, единичните цени в КСС се превеждат от комисията в съответствие с 

единичните анализни цени на офертата. 

 

           4. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще 

бъде единичната цена в офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, 

общата цена ще бъде приведена от комисията в съответствие с единичната цена на 

офертата. 

 

            5. Приемам начин на плащане, както следва: 

 Не е предвидено авансово плащане. 

 Средствата ще се превеждат на фирмата-изпълнител в срок от 20 работни дни 

след представяне на акт за установяване на извършените и подлежащи на разплащане 

СМР и протокола за фактическо приключване и издадени фактури за изпълнените СМР 

с получатели Фонд „Социална закрила” и Община Алфатар.  

 

   6. Приемаме плащането да се извършва по следната банкова сметка: 

 

Банка: ………………………… 

IBAN: ………………………… 

BIC: ………………………… 

 

          7. Приемам условието да ни се възложи с допълнително споразумение 

изпълнение на непредвидени количества и/или видове работи, като същите  ще се 

ценообразуват  и заплащат по предложените в Ценовото ни предложение единични и 

анализни цени и Показатели за ценообразуване. 

 

 

      Представяме,  като неразделна част от ценовото предложение:  
1. Количествено – стойностна сметка - Приложение 1. 

      2. Анализи за видове СМР - …….. бр. 

      3. Показатели за ценообразуване - Приложение 2. 

 

Правно обвързващ подпис: 

 
Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето представляващо 

участника 

__________________________ 
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Приложение 1 

                                                                                               към ценово предложение                                                                   

 

  

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

 

 

 

№ ВИД РАБОТА ед.м. к-во 

Ед. 

цена 

без вкл. 

ДДС 

Обща  

стойност 

без вкл. 

ДДС 

     
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

      

                                                                                             

ОБЩО:  

  

                                                                                    ДДС 20%    

                                                  ОБЩА СТ-СТ С ВКЛ. ДДС    
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Приложение № 2 

към Ценово предложение 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 

 

 

 

        При формиране на единичните цени за отделните видове строителни и монтажни 

работи сме използвали следните ценови показатели: 

 

 

1. Часова ставка по видовете строителни и монтажни работи 

от обекта на поръчката 

______  лв./ч.ч. 

2. Допълнителни разходи върху труда     ______  % 

3. Допълнителни разходи върху собствената механизация     ______  % 

4. Допълнителни разходи върху наетата механизация     ______  % 

5. Доставно – складови разходи      ______  % 

6. Печалба      ______  % 

7. Други по преценка на участника  

 

 

 Единичните цени на отделните видове строителни и монтажни работи са 

съставени на база приети разходни норми, гарантиращи качеството на СМР  

 

 

 

 

 

 

 

Дата………………………………. 

 

Подпис на лицето представляващо участника __________________________ 
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ОБРАЗЕЦ №13 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 
 

Долуподписаният /-ната 

................................................................................................................  

с адрес: 

............................................................................................................................................. 

притежаващ/-ща лична карта № ........................., изд. на ..................... г. от МВР гр. 

.............., 

в качеството си на 

...........................................................................................................................  
(ръководител, управител, директор и др.) 

на 

....................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление: 

.........................................................................................., 

.......................................................................................................................................................

..... 

с Единен идентификационен номер ............................................... 

участник /член на обединение /подизпълнител 
(ненужният текст се зачертава) 

в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от 

Закона за обществени поръчки с предмет „Реконструкция и модернизация на 

съществуваща материална база -   перално помещение в Дом за стари хора 

гр.Алфатар”  

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 Съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него. 

 

 

.............. 2015 г.     Декларатор: 

гр. .........................       (подпис и печат) 
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ПРОЕКТ! 

Д О Г О В О Р   ЗА    С Ъ Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 
   

Днес, .............  2015 г., в гр. София, между: 

 

1. Фонд “Социална закрила” със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. “Триадица” № 2, БУЛСТАТ 176162059, представляван от 

……………………….. – изпълнителен директор и 

………………………………… – главен счетоводител, наричан за краткост 

ПЪРВА СТРАНА - ИНВЕСТИТОР, 

 

2. Община Алфатар, БУЛСТАТ 000565359, Ид.№ по ДДС BG000565359, със 

седалище и адрес на управление: област Силистра, община Алфатар,    

гр.Алфатар, ул.“Йордан Петров”№6, представлявана от 

.............................................. – Кмет на Община Алфатар и 

.......................................... - Гл. специалист „ФСД” от една страна, наричана 

за краткост ВТОРА СТРАНА – ВЪЗЛОЖИТЕЛ  и СЪИНВЕСТИТОР 

                  И 

3. „.......................”, регистрирано по ф. д. ............ по описа на .................... 

окръжен съд за ............. г., със седалище и адрес на управление: гр. ............, 

ул. ”...............” № .........., БУЛСТАТ: ........................, банкова сметка: IBAN 

............................., BIC .........................., „..................... банка; представлявано 

от ....................................... в качеството му на Управител, наричано за 

краткост ТРЕТА СТРАНА - ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 

      се подписа настоящият договор за сътрудничество при следните условия: 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С този договор страните се уговарят да извършват в общ интерес следната 

дейност: изпълнение на строително-ремонтни работи по проект "„Реконструкция и 

модернизация на съществуваща материална база -   перално помещение в Дом за 

стари хора гр.Алфатар”,    съгласно количествено-стойностна сметка на Възложителя-

съинвеститор и офертата на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор. 

 Чл.2. Всяка страна ще осъществява посочената в чл. 1 дейност от свое име и за 

своя сметка при реда и условията на настоящия договор. 

 Чл.3.За уреждането на възникнали отношения по повод на извършваната 

дейност страните по договора могат да сключват допълнителни споразумения, които се 

явяват неразделна част от настоящия договор. 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4. Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза ......... лв. 

(...............................) с вкл.ДДС, и са платими както следва: 

1. Първата страна – Инвеститор, разплаща извършени строително - 

монтажни работи на стойност …… лв.(.......................................) с 

включен ДДС ; 

2. Втората страна Възложител и Съинвеститор, разплаща извършени 

строително - монтажни работи на стойност …… лв. 

(...............................................................) с включен ДДС. 

Чл.5. Цената е формирана в съответствие с количествено-стойностна сметка от 

предложението на Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор. 
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Чл.6. Единичните цени, предвидени в количествено-стойностната сметка, по 

които ще се извършва плащането са твърди и не подлежат на промяна. 

Чл.7./1/ Първата страна - Инвеститор ще разплаща извършените строително - 

монтажни работи в лева, по банков път, по посочената сметка на Изпълнителя по 

следния ред: 

1. Отчитането на изпълнените СМР се извършва с представяне на акт за 

установяване на извършените и подлежащи на заплащане СМР /Приложение 3/; 

протокол за фактическо приключване на СМР/РСМР /Приложение 5/; протокол за 

съответствие на доставени/вложени материали на обекта по време на изпълнението на 

видовете СМР /Приложение 6/; Сертификат за произход на вложените материали и  Акт 

за установяване на всички видове СМР/СРР/КРР, подлежащи на закриване 

/Приложение 4/, които се представят с придружително писмо на Инвеститора и 

Възложителя-Съинвеститор.  

Възложителя-Съинвеститор или упълномощено от него физическо или 

юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол проверява 

извършените СМР  на място, след което оформя и подписва горецитираните документи  

и в пет дневен срок от датата на получаването им ги изпраща на Инвеститора за 

проверка и подпис.  

Представител на Инвеститора проверява представените строителни книжа, 

актове, протоколи  и финансово – счетоводни документи, извършва  проверка на място, 

след което подписва акта за установяване на извършените и подлежащи на заплащане 

СМР и протокола за фактическо приключване на СМР/РСМР.  

След подписването на акта за установяване на извършените и подлежащи на 

заплащане СМР и протокола за фактическо приключване на СМР/РСМР, изпълнителят 

издава фактури за изпълнените СМР с получател ФСЗ и Община Алфатар.  

2. Разплащането на извършените и отчетени по горепосочените актове в ал. 1, т. 

1 се извършва в срок от двадесет работни дни, считано от получаването на издадените 

от страна на изпълнителя фактури. 

/2/ Подписаните двустранни протоколи се считат за окончателни и всички 

последвали корекции в тях са недействителни. 

/3/ Когато обекта се финализира, замразява или спира Първата страна - 

Инвеститор заплаща на Изпълнителя извършените към момента СМР. 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

           Чл.8. Срокът за изпълнение на настоящия договор е до .........(………….) 

календарни дни, съгласно предложението на Изпълнителя, считано от датата на 

подписване на договора. 

Чл.9. Срокът регламентиран в чл. 8 може да се коригира от страните след 

сключването на допълнително договорно споразумение между тях, при промяна 

предмета на настоящия договор, действие на форсмажорни условия или други случаи. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИТОРА 

Чл.10. Инвеститорът има право: 

а) да проверява представените от Изпълнителя и Възложителя строителни книжа 

и разплащателни документи; 

б) да откаже да заплати изпълнени СМР, които не съответстват на посоченото в 

офертата, не отговарят на изискванията на действащото законодателство, не отговарят 

на изискванията за качество на вложените материали и изделия, или не са придружени 

с необходимите строителни книжа. 
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Чл.11. Инвеститорът се задължава: 

а) да проверява законосъобразността на представените книжа и разплащателни 

документи за извършване на СМР; 

б) да заплати извършените СМР в срок и по цена, съгласно условията на този 

договор и предложението на Изпълнителя. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И СЪИНВЕСТИТОР 

Чл.12. Възложителят и Съинвеститор има право: 

а) да проверява представените от Изпълнителя строителни книжа и 

разплащателни документи; 

б) да откаже да приеме изпълнените СМР, които не съответстват на посоченото 

в офертата, не отговарят на изискванията на действащото законодателство, не 

отговарят на изискванията за качество на вложените материали и изделия, или не са 

придружени с необходимите строителни книжа; 

Чл.13./1/ Възложителят и Съинвеститор се задължава: 

1. да заплати извършените СМР в срок и по цена, съгласно условията на този 

договор и предложението на Изпълнителя. 

2. да предаде на Изпълнителя на следващия ден след подписването на договора 

строителната площадка на обекта в състояние, позволяващо извършването на 

договорените СМР; 

3.  в срок от 2 /два/ дни след подписване на договора да съобщи на Изпълнителя 

трите имена на длъжностните лица с които ще се контактува официално по въпроси, 

свързани с изпълнението на договора;   

4.  да приеме извършените СМР с акт за установяване на извършените и 

подлежащи на заплащане СМР и протокол за фактическо приключване на 

СМР/РСМР /по образец на ФСЗ/; 

5. да контролира законосъобразното започване и извършване на СМР; 

 6. да не променя предназначението и да не извършва разпоредителни сделки с 

недвижимия имот, в който се извършват договорените в настоящия договор СМР за 

срок от три години;  

 /2/ При неспазване на клаузата по ал.1, т. 6, Възложителят и Съинвеститор 

заплаща на Инвеститора неустойка в трикратния размер на извършеното финансиране 

по настоящият договор. 

/3/ Да осигури средства за своя сметка за изпълнението на непредвидени видове 

СМР/СРР, без които е невъзможно реализирането на обекта и изпълнението на 

последващи видове работи предмет на този договор.  

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.14. Изпълнителят има право да получи стойността на извършените СМР в 

размер, по начин и срокове, определени в настоящия договор, при условие че е изпълнил 

добросъвестно всички условия в него. 

Чл.15. Изпълнителят е длъжен: 

а) да изпълни възложеното с настоящия договор съгласно приложената 

количествено-стойностна сметка, като стриктно спазва изискванията на ЗУТ и 

действащите в Република България нормативни документи за отрасъла “Строителство”; 

б) да спазва указанията на Инвеститора и Възложителя - Съинвеститор, освен 

ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено 

отклонение от поръчката; 

в) да влага при изпълнението материали и изделия, които отговарят на действащите 

стандарти, като представя необходимите документи и сертификати за качество; 

г)  да съставя актове и протоколи по време на строителството, съгласно наредбите на 

ЗУТ и да ги предава на Възложителя - Съинвеститор; 
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д)  да осигури Заповедна книга на обекта за вписване от страна на Възложителя - 

Съинвеститор на заповеди, изисквания, забележки, промени по възложените СМР и 

др.; 

е) да изпълни предмета на настоящия договор в договорения срок; 

ж) да осигурява охрана на обекта до подписване на окончателния протокол; 

з) да предаде на Възложителя - Съинвеститор извършените работи с 

окончателен протокол за фактическо приключване на СМР/РСМР; 

и) да отстранява за своя сметка появилите се недостатъци, установени при 

извършване на работите или по-късно появили се скрити недостатъци в рамките на 

гаранционните срокове; 

й) да опазва имуществото на Възложителя - Съинвеститор, до което има 

достъп по време на изпълнението; 

к) в случай на увреждане по вина на Изпълнителя на съществуващи съоръжения 

и комуникации, разходите по възстановяването им са за негова сметка; 

л) да спазва всички норми и изисквания по безопасност и охрана на труда, да 

провежда инструктаж и обучение на персонала. 

Чл.16. Възложителя -  Съинвеститор  следи стриктно за  спазване на горните 

изисквания  и е длъжен в 7-дневен  срок от установяване на неспазването им, веднага да 

предприеме мерки за писменото уведомяване на изпълнителя за отстраняването им в 

срок. 

 

VІI. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 17. (1) При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ парична или банкова гаранция за 

изпълнение на договорните задължения на стойност ……………. лева равняваща се на 

1% (един процент) от стойност на договора без включен    ДДС-  …………….. лева. 

        (2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от ВЪЗЛОЖИТИЛЯ до 

5  (пет) календарни дни след изпълнение на договора. 

        (3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ системно неизпълнява задълженията си по 

договора и в резултат на това договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният 

има право да си задържи гаранцията, без това да го лишава от правото да търси 

обезщетение за претърпени вреди, надвишаващи размера на представената гаранция. 

        (4) При прекратяване на договора по взаимно съгласие, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията за изпълнение на договора. 

Чл.18. При забавено изпълнение или неизпълнение на задълженията си по този 

договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % за 

всеки просрочен ден върху размера на договорената стойност, но не повече от 20 % от 

същата. 

Чл.19. /1/ Изпълнителя гарантира извършването на възложената му с този 

договор задача, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба в отрасъл 

“Строителство”. 

/2/ Гаранционните срокове на извършените строително – монтажни работи се 

определят съгласно чл.20 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строително – 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти от 31.07.2003 г.и техническото 

предложение на Изпълнителя. 

VIIІ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ 

Чл.20. Двете страни се задължават първоначално да решават споровете си по 

пътя на преговорите. 
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Чл.21. Споровете се решават от ръководствата на страните в срок до 3 /три/ 

работни дни от възникването им. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът 

се отнася за решаване в съда.  

IX. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФОРСМАЖОРНИ УСЛОВИЯ 

Чл.22. Страните по този договор не си дължат взаимно обезщетение за 

неизпълнение на своите задължения, които са пряка и непосредствена последица  от 

действие на форсмажорни обстоятелства. 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл.23. При промяна в условията на настоящия договор, дължащи се на 

изменения в законови разпоредби и нормативни актове, страните сключват 

допълнително споразумение. 

Чл.24. Всички въпроси неуредени с настоящия договор се решават в 

съответствие с действащата нормативна уредба и спазвайки принципите на взаимна 

изгода. 

Чл.25. Действието на настоящия договор се прекратява: 

а) по взаимно съгласие; 

б) с изтичане на срока; 

в) с изпълнение на поръчката; 

г) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението на поръчката; 

д) с оттеглянето на поръчката от Инвеститора или Възложителя - Съинвеститор;  

 

Чл.26. Когато изпълнението на поръчката стане невъзможно, както и когато 

Възложителя - съинвеститор оттегли поръчката, той изплаща на Изпълнителя частта от 

уговореното възнаграждение, съответстваща на степента на изпълнение на поръчката, 

както и пълно обезщетение за направените разноски. 

 

Настоящия договор се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – 2 

екземпляра за Фонда и по един за другите две  страни. 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническо предложение на Изпълнителя; 

2. Ценово предложение на Изпълнителя и Приложения №1 Количествено-

стойностна сметка и №2 Показатели за ценообразуване; 

3. Акт за установяване на извършените и подлежащи на заплащане СМР, 

Приложение №3; 

4. Акт за установяване на всички видове СМР/СРР/КРР, подлежащи на 

закриване, Приложение №4; 

5. Протокол за фактическо приключване на СМР/РСМР, Приложение №5; 

6. Протокол за съответствие на доставени/вложени материали на обекта по 

време на изпълнението на видовете СМР, Приложение №6; 

7. Копие на Заповед, издадена от възложителя - съинвеститор за определяне на 

лицата за участие в инвестиционния процес и приемане на обекта, с 

приложен списък към нея по образец, Приложение №7; 

8. Сертификат за произход на вложените материали. 

 
ЗА ИНВЕСТИТОРА,  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР                                   ……………………………….. 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ           …………..………………….                 
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И СЪИНВЕСТИТОР, 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР                                   ……………………………… 

 

ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „ФСД”                                            ………………………………… 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

“...............................................”                                        ………................................... 

 

Съгласували: 
 

1. …………….. – предварителен контрол: 

          ……………… – консултант на ФСЗ 

 

2. Златко Куртев 

Юрист на Община Алфатар 

 

3. Павлина Друмева, 

Директор д-я „ОА” Община Алфатар 

 

 


