Документация за участие в процедура за ОП – публично състезание – „Аресгаз“АД

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
в публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Предмет на поръчката: ..

Идентификационен
номер на поръчката:

Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен
тип с вграден температурен компенсатор
за измерване на природен газ за битови нужди.
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УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА
Предмет на поръчката:

Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен тип
за измерване на природен газ за битови нужди.

Идентификационен
номер на поръчката:

004

1. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта на български език,
изготвена и подписана при спазване на законовите изисквания, както и на условията и
изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя в срока и на адреса,
посочени в Обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите Указания.
2. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата.
2.1) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
2.2) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
2.3) Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
3. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка,
или чрез куриерска служба, на адреса, посочен от възложителя, като същите се представят в
запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
- адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се
отнасят документите;
4. Опаковката включва:
4.1.1) документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП:
- единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие
с изискванията на закона и условията на възложителя,
- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката
– когато е приложимо;
- документи за предприетите мерки за надежност, когато е приложимо;
- документите по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо;
4.1.2) документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП:
Оферта, която включва:
- Техническо предложение, съдържащо:
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника;
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изскванията на възложителя;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
г) декларация за срока на валидност на офертата;
- опис на представените документи.
4.1.3) отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който
съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП.
Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се
подават по електронен път.
5. Когато участникът в процедуата представя документи на чужд език, същите се представят
и в превод на български език.
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6. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи чрез
„заверено от Участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на
документа представляващия Участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката
и печат на Участника, като също така е желателно да бъде записано:
- „Вярно с оригинала”;
- името и фамилията си;
- датата, на която е извършил заверката.
7. Възложителят изисква участникът, определен за изпълнител, да предостави гаранция за
изпълнение на договора, в размер на 3% от стойността му, съгласно чл.111 от ЗОП.
8. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците, с изключение на образците на банкова гаранция. Ако документ не е
представен по представените образци, възложителят има право да отстрани участника от
процедурата, поради несъответствие на офертата с условията на документацията за участие.
9. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на
представените от тях оферти.
ДОКУМЕНТИ:
Опаковката съдържа:
10.1. ЕЕДОП на участника, в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя, да се представи, както следва:
За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,
т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците декларират липсата на основания за
отстраняване и съответствието си с критериите за подбор само чрез попълване на
съответния раздел в ЕЕДОП. Възложителят не изисква представяне на документи по 10.2. от
настоящите указания в документите за участие в процедурата.Документите се представят от
участника, определен за изпълнител преди сключване на договор за обществена поръчка. В
случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изисква от учатниците по всяко време
да представят всички или част от документите, чрез които се докава информацията,
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
Определените от възложителя критерии за подбор се съдържат в раздел „Критерии за
подбр и документите, с които се доказват” и участникът декларира в съотвения ЕЕДОП
съответствие с критериите за подбор, с посочване на информация, изисквана от възложителя,
като се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи които съгласно законодателството на държавата,
в кото участникът е устнаовен, са длъжни да предоставят информация.
10.2. Критерии за подбор и документите, с които се доказват:
Техническите и професионални способности:
Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за
последните три години от датата на подаване на офертата.
Разходомерите да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството,
удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти;
Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва чрез Декларация, съдържаща
списък на основните договори за доставка по чл.63, ал.1, т.1, б. „б” от ЗОП – Обр.№5.
Изискванията по чл.63, ал.1, т.9 се доказват, както следва:
Копия на валидни Сертификати, заверени с текст “вярно с оригинала” и подпис на лицето,
извършило заверката, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на
качеството, удостоверяващи, че производителят на стоката, предмет на поръчката, е въвел и
прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001 или
еквивалентен, включващ производството на стоката, предмет на поръчката.
В случай, че участник се явява не заводът-производител на стоката, е необходимо първият да
представи заверени с текст "вярно с оригинала" и подпис на лицето, извършило заверката, копия
на разрешителни за извършване на ремонт и сервизно обслужване, издадени от заводапроизводител.
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Сертификати, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.
Участникът следва да представи, съгласно Директива 2004/22/ЕО, сертификат за типово
изпитване на ЕО и декларация за типово съответствие, основано на проверка на продукта,
които гарантират, че изделието отговаря на изискванията на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.
Документите, чрез които се доказва изпълнението на критериите за подбор се
представят само от участника, избран за изпълнител при сключване на дговор, съгласно
условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор” от
настоящите указания.
11. Документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – оферта, която включва:
Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличито на търговска тайна. Когато участниците са се позовали
на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
11.1. Техническо предложение, съдържащо:
- Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата
(както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те Участника, съгласно
актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва
да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява
Участника в процедурата. ЕЕДОП не може да бъде представян от упълномощено лице.
- Предложение за изпълнение на поръчката (образец №3), което включва:
•

Подробно описание на доставките, които ще бъдат извършени в изпълнение на
предмета на поръчката;

•

Описание на стандартите и нормативите, на които отговаря стоката.

•

Срок за изпълнение на поръчката.

•

Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с предмета
на поръчката и условията за изпълнение, посочени в документацията за участие.

- Декларация за съгласие с клаузите на договора (образец №6);
- Декларация за срока на валидност на офертата (образец №7);
11.2. Опис на представените документи (Образец №2)
11.3. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”,
който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП (Образец №4)
Предложената обща цена да включва всички разходи за изпълнение на предмета на поръчка
при условие на доставка - DDP по Incoterms 2010, (със заплатени митнически такси и сборове) с
място на доставка: Посочени от Възложителя складове на територията на Република България.
Да се посочат и единични цени.
За целите на оценяване на офертите, съгласно предварително обявения Критерий „икономически най-изгодна оферта”, посочената валута на „Предлаганата цена” за изпълнение
на поръчката да бъде в български лева или левова равностойност, съгласно официалния фиксинг
на БНБ.
Предложената цена, без ДДС, да бъде окончателна и да включва всички разходи за
изпълнение на предмета на поръчката, съгласно условията и изискванията на
документацията за участие.
12. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения
за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез
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изискване за информация от други органи и лица, съгласно чл.54, ал.13 от ППЗОП. Изисканите от
комисията разяснения и документи, се представят в определен от комисията срок. Разяснения и
документи, представени след определения от комисията срок, не се разглеждат от комисията.
13. При подготовката на оферта, чуждестранните лица спазват следните изисквания:
а) Предвид условията на доставка на продуктите - DDP по Incoterms-2010,
чуждестранните участници могат да представят оферта при условия DAP по Incoterms-2010. В
случай, че участникът е от страна извън Европейския съюз в Ценовата оферта задължително за
всеки продукт от спецификацията се посочва: страната на произход на продукта;митнически
тарифен номер, съгласно хармонизираната система на митническите тарифни кодове (HS
codes); единичната му цена. В случай че участникът е посочил грешен митнически номер или
произход, в следствие на което за възложителя настъпят допълнителни разходи при изпълнение
на поръчката от участника, тези разходи ще бъдат изцяло за сметка на участника.
б) В цените на услугите, които се оферират от чуждестранни участници, следва да се
включи дължимият данък при източника в размер, съгласно Спогодбата за избягване на
двойното данъчно облагане, сключена между Р. България и страната, в която участникът е
регистриран и данъчно задължен. В цените следва да се посочи изрично определения от
участника размер на данъка при източника за всеки вид услуга, който той е предвидил.
Независимо от това дали е посочен или не, при всяко международно разплащане на услуги,
възложителят ще удържа от дължимата цена приложимия за конкретния случай размер на
данъка при източника. В случаите, когато няма сключена спогодба между страните на
субектите или същата не може да бъде приложена по вина на участника, от всяко дължимо
плащане ще се удържа данък при източника в размер на 10 % от стойността на услугите.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
14. Във връзка с изискванията на чл.112, ал.6 от ЗОП за сключване на договор в
едномесечен срок, съгласно чл.68, ал.1 от ППЗОП, участникът, избран за изпълнител, в 7дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, предоставя на
възложителя документи, както следва:
Актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от
процедурата за участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива:
Съгласно чл.58, ал.1 от ЗОП от представителите на съответните лица, за доказване на
липсата на основания за отстраняване се представят посочените по-долу документи:
- за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по приходите
и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
- за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;
- за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
15. За сключване на договора, Възложителят изисква участникът, определен за изпълнител,
да предостави гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% от стойността му, съгласно
чл.111 от ЗОП.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагането му.
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ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Предмет на поръчката:

Идентификационен
номер на поръчката:

Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен
тип с вграден температурен компенсатор
за измерване на природен газ за битови нужди

004

Настоящият документ съдържа описание на предмета на поръчката, техническа
спецификация, условията и изискванията към изпълнението на поръчката:
1. Съществуващо състояние и цели на поръчката:
Средствата за търговско измерване на природен газ са собственост на „Аресгаз” АД като
дружество, осъществяващо дейности по разпределение и обществено снабдяване с природен газ от
краен снабдител на потребители на обособените лицензионни територии в Република България.
Също така дружеството извършва подмяна на разходомерите, които подлежат на метрологична
проверка. Паралелно с тази дейност се явява необходимост от допълнителни количества
разходомери за планови и аварийни ремонти и присъединяване на нови клиенти, които ползват
природен газ за битови нужди.
Тези фактори определят обема на заявените за доставка диафрагмени разходомери за
измерване на природен газ за битови нужди в настоящата обществена поръчка №004.
2. Изисквания за изпълнение и качество на продуктите:
Разходомерите да съответстват на техническата спецификация от документацията за
участие.
Разходомерите, предмет на тази доставка трябва:
- да отговарят на действащите европейски норми за качество на продуктите;
- да са преминали метрологична проверка и да притежават необходимите знаци за одобрен
тип или маркировка за съответствие;
- да имат вграден температурен компенсатор.
3. Изисквания към изпълнителя и документи при представяне на оферти:
- да има опит в доставките на диафрагмени разходомери за измерване на природен газ доказва се със Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години,
включително стойностите, датите и получателите (заверено копие);
- да представи, съгласно Директива 2004/22/ЕО, сертификат за типово изпитване на ЕО и
декларация за типово съответствие, основано на проверка на продукта, които гарантират, че
изделието отговаря на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на средствата за измерване (заверено копие);
- да представи валиден сертификат за управление на качеството (ISO 9001:2008) или
еквивалент, издаден на производителя на разходомерите.
4. Изисквания, относно документите, които следва да се представят при
изпълнение на договора:
Разходомерите да са обозначени и съпътствани с необходимата документация, а именно:
- сертификати за типово изпитване и декларация за типово съответствие;
- изделията да имат маркировка „СЕ”, допълнителна метрологична маркировка и върху
всеки измервателен уред да е отразен идентификационния номер на производителя, който
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отговаря на типа, описан в сертификата за типово изпитване на ЕО;
- инструкции за монтаж и експлоатация на български език;
- техническа и експлоатационна документация.
5. Изисквания за поддръжка през гаранционния срок:
- гаранционният срок на доставените изделия не трябва да бъде по–малък от 18
(осемнадесет) месеца от датата на приемо – предавателния протокол;
- срокът за реакция на сервизните специалисти при възникване на технически фабричен
дефект да бъде до 5 календарни дни;
- срокът за отстраняване на повреда да бъде до 30 (тридесет) календарни дни, а при
невъзможност за отстраняване на дефекта, изпълнителят да замени дефектната стока с нова.
Конкретните изисквания и условия, относно гаранции и рекламации са залегнали в проекта на
договора за доставка.
6. Срок на доставка: Не по-късно от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на
подаване на съответната заявка.
7. Място на доставката: складове на територията на Република България, посочени от
Възложителя в съответната заявка.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет на поръчката:

Идентификационен
номер на поръчката:

Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен
тип с вграден температурен компенсатор
за измерване на природен газ за битови нужди

004

Описание на продуктите и услугите

Един
ица
мярк
а

№

1.

Диафрагмен разходомер за измерване
дебит на природен газ тип G 4T да
отговарят на следните условия:
- минимален дебит – 0,040 m³/h ;

бр.

- максимален дебит – 6,0 m³/h ;
- двущуцерен – междуосово разстояние
110 мм;
- присъединяване - резбови връзки 1¼“;
- стоманен корпус , пожароустойчив;
- цикличен обем – 1,2 dm³;
- присъединителни размери, DN mm – 25
мм
- максимално работно налягане (P max.) –
500 mbar;
- oтговарящи на изискванията на БДС EN
1359:2000/А1:2006 или аналог;
- маркировка за съответствие с Директива
2004/22/ЕС (СЕ);
- декларация за съответствие с Директива
2004/22/ЕС (MID);
- сертификат за типово изпитване на ЕО
по MI-002;
- клас на точност 1,5 ;
- с вграден температурен компенсатор

-

базова температура 20⁰ С ;
Page 8 of 30

К-во

до 5000 бр.

Задължителни
дейности от
кандидата
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- възможност за дистанционно отчитане;
- диапазон на температурата на газа:
-10⁰С ÷ +40⁰С ;
- диапазон на околната температура:
-20⁰С ÷ +50⁰С ;
- коефициент на съпротивление RPF по
BS4161 трябва да е под 1.2, показател за
съпротивление към замърсяване – 0.65;
- година на производство на разходомери
тип G 4Т – годината на доставка.
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ДОГОВОР№
ЗА ДОСТАВКА НА РАЗХОДОМЕРИ

Днес ............... 2016г., в гр......................, между страните:
1.
“..............................”
........,
със
седалище
и
адрес
на
управление:
......................................................................................................, с ЕИК ..............................................,
представлявано
от
.........................................–
....................................................................................................................................................., наричано
по-долу за краткост Продавач, от една страна и
2. “АРЕСГАЗ”АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Алабин” №36 и
адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.”Цар Симеон I” № 25, ет.7, с ЕИК 813101815,
представлявано от Масимо Бонато – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост
Купувач, от друга страна,
на основание чл.112, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с
проведено процедура по реда на ЗОП - публично състезаниие и Решение №..................../.......... 2016
г. на Изпълнителния директор на "Аресгаз"АД за определяне на Изпълнител на обществената
поръчка с предмет: “Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен тип с вграден
температурен компенсатор за измерване на природен газ за битови нужди”, се сключи настоящият
договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
1.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави и продаде по заявки на КУПУВАЧА, а
КУПУВАЧЪТ да закупи срещу заплащане, в рамките на 5 пет години 5000 (пет хиляди) броя
диафрагмени разходомери от одобрен тип с вграден температурен компенсатор за измерване на
природен газ за битови нужди, наричани за краткост в договора "разходомери" или „стоката”,
конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, качество, комплектност и
срокове на доставка, съгласно следните приложения, представляващи неразделна част от договора:
Приложение №1 – Описание на предмета на поръчката и Техническа спецификация на
КУПУВАЧА;
Приложение №2 – Техническо предложение на ПРОДАВАЧА;
Приложение №3 – Ценово предложение на ПРОДАВАЧА.
1.2. Доставките ще бъдат възлагани чрез периодични писмени заявки, в които е отразено
количеството разходомери и мястото, на което да бъдат доставени. Заявките ще бъдат изпращани
от КУПУВАЧА на ПРОДАВАЧА на посочения в настоящия договор е-мейл адрес:
За ПРОДАВАЧА: ...............................
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1.3. В срок до два работни дни, след получаване на заявката, ПРОДАВАЧА следва да
потвърди писмено, че я приема за изпълнение, на посочения в настоящия договор е-мейл адрес:
За КУПУВАЧА: ajeliazov@aresgas.bg
1.4. Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписването му.

ІІ. КАЧЕСТВО
2.1. ПРОДАВАЧЪТ потвърждава пред КУПУВАЧА качеството на разходомерите, съгласно
техническите изисквания, посочени в Приложенията, със съответните сертификати, издадени от
производителя.
2.2. Годината на производство на доставяните разходомери трябва да съответства на
годината на доставката им от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА.
III. ЦЕНА
3.1.
Цената
на
договора
е
на
обща
стойност
.................................
(................................................................) лева, без ДДС, за доставка на 5000 (пет хиляди) броя
разходомери.
3.2. Цената по т. 3.1 е определена, съгласно единичните цени, отразени в ценовото
предложение в Приложение №3, които не подлежат на промяна и са валидни до пълното
изпълнение на предмета на настоящия Договор.
3.3. Цената е определена при условия на доставка – DDP, съгласно INCOTERMS 2010, с
място на доставка: до складове, посочени от Възложителя на територията на Република България.
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4. КУПУВАЧЪТ заплаща на ПРОДАВАЧА изцяло стойността на заявеното количество
разходомери в съответната заявка, по договорените цени в т.3.2. от този договор, в срок до 30
тридесет календарни дни, след доставката на определеното място на доставка и след представяне
на следните документи в офис на КУПУВАЧА, находящ се в гр.Варна, бул. „Цар Симеон I” №25,
ет.7, а именно:
- оригинал на фактура за дължима сума;
- Приемо–предавателен протокол за доставка, удостоверяващ съответствието на
доставените разходомери с изискванията по заявката, Договора и Приложенията към него;
- Сертификати за качество на изделията;
- Инструкции за монтаж и експлоатация на български език;
- сертификати за типово изпитване и декларация за типово съответствие.

V. ОПАКОВКА
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5. Опаковката следва да предпазва стоката от повреди по време на нейното
транспортиране, както и да обезпечава безаварийното й натоварване и разтоварване в мястото на
доставка.

VІ. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА
6.1. Мястото на доставка на разходомерите е: складове на територията на Република
България, посочени от КУПУВАЧА, в съответната заявка до ПРОДАВАЧА.
6.2. Срокът за доставка на заявеното количество разходомери, отразено в съответната
заявка, е до .........(..................) календарни дни, считано от датата на подаване на съответната
заявка от КУПУВАЧА до ПРОДАВАЧА.
6.3. Предаването, приемането и прехвърлянето на собствеността на разходомерите в
мястото на доставка се извършва и удостоверява с Приемо-предавателен протокол, подписан от
представители на страните.
6.4. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката ще бъде прехвърлен на
КУПУВАЧА в мястото на доставка по т. 6.1. след предаването и получаването й с Приемопредавателния протокол по т.6.3.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
7.1 ПРОДАВАЧЪТ се задължава:
а) да достави, предаде и прехвърли собствеността на разходомерите, предмет на настоящия
договор, в съответния вид, количество и в срока, мястото и по начините, определени с този
договор;
б) да предостави на КУПУВАЧА документите по Раздел ІV;
в) да уведоми КУПУВАЧА за датата на получаване на разходомерите най-малко 3 /три/
работни дни, преди пристигането им в мястото на доставката.
7.2. КУПУВАЧЪТ се задължава:
а) да получи разходомерите в мястото на доставката, по реда, начина и условията по
договора;
б) да заплати цената на ПРОДАВАЧА, съгласно условията на настоящия договор.
7.3. КУПУВАЧЪТ има право да откаже приемането на стоката и подписването на Приемопредавателния протокол по т.6.3, ако тя не съответства по вид, технически данни, качество и/или
количество на договореното.

VIIІ. ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ.
8.1. ПРОДАВАЧЪТ гарантира, че разходомерите са в пълно съответствие с изискванията за
качество, посочени в договора и Приложенията към него.
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8.2. КУПУВАЧЪТ има право на рекламации по повод качеството, количеството и
комплектност (изправност) на доставената стока.
8.3. Рекламации за количества и комплектност на стоката се правят и отразяват в Приемопредавателния протокол по т.6.3. при нейното приемане.
8.4. Рекламации за скрити недостатъци и качество на стоката могат да се предявяват от
КУПУВАЧА в рамките на гаранционния срок по т. 8.9 и до 30 /тридесет/ работни дни след
неговото изтичане, в случай че дефектите са настъпили в рамките на срока по т.8.9.
8.5. Рекламациите за качество или комплектност, установени след доставката, следва да
бъдат доказани с Констативен протокол, подписан от експерти на КУПУВАЧА и трябва да
съдържат искането на КУПУВАЧА, номера на договора и опис на рекламираната стока.
8.6. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срок до 5 /пет/ календарни дни от получаване на
рекламацията да проучи естеството и характера на обявения в Констативния протокол по т.8.5.
недостатък/несъответствие и да съгласува с КУПУВАЧА начина на отстраняването му.
ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от деня на получената
от него рекламация, на свой риск и за своя сметка да отстрани дефекта, а при невъзможност за
отстраняване на дефекта, да замени дефектната стока с нова.
8.7. Отговорността на ПРОДАВАЧА за рекламации важи и по отношение на липсваща или
заменена стока.
8.8. Рисковете и разходите, свързани с липсващата или заменена стока, са за сметка на
ПРОДАВАЧА.
8.9. Гаранционният срок на доставените разходомери е 18(осемнадесет) месеца от датата на
доставка, съгласно Приемо-предавателния протокол по т.6.3.
8.10. Гаранционният срок на доставената липсваща или заменена стока започва да тече от
датата на доставката й.

ІX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
9.1. При подписване на договора ПРОДАВАЧЪТ представя на КУПУВАЧА гаранция за
изпълнение на задълженията си по него, на основание чл.111 от ЗОП, в една от следните форми:
а) Депозит на парична сума в размер на 3% от сумата по т. 3.1., платена по банкова сметка
на "Аресгаз"АД в: "УниКредит Булбанк" АД, .............................BIC код: UNCRBGSF, банкови
сметки: IBAN в лева: BG52 UNCR..................................................................
б) Банкова гаранция в лева, в размер на 3% от сумата по т. 3.1., със срок на валидност
1(един) месец след изтичане на гаранционния срок, съгласно т. 8.9. Банковата гаранция трябва да
бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от
претендираното от КУПУВАЧА обезщетение. Гаранцията следва да съдържа задължение на
Банката-гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено поискване от "Аресгаз"АД, в
случай, че ПРОДАВАЧЪТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора.
в) Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
ПРОДАВАЧА.
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9.2. КУПУВАЧЪТ има право да усвои частично или напълно гаранцията за изпълнение на
ПРОДАВАЧА, при неизпълнение от негова страна на някое от задълженията му по настоящия
договор.
9.3. Разходите по откриването на депозитите и гаранциите по този Раздел, както и тези по
евентуалното им усвояване, са за сметка на ПРОДАВАЧА.
9.4. КУПУВАЧЪТ освобождава гаранцията за изпълнение под формата на депозит на
парична сума, в едномесечен срок след изтичане на гаранционния срок на доставената стока по
т.8.9. и след представяне от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА на писмено искане за възстановяване
на гаранцията за изпълнение. Гаранцията не се освобождава в случаите по т. 9.2.
9.5. При гаранция за изпълнение, представена под формата на депозит, КУПУВАЧЪТ няма
да дължи на ПРОДАВАЧА лихви за времето, през което сумата по гаранцията е законно престояла
при него.

Х. НЕУСТОЙКИ
10.1. Ако ПРОДАВАЧЪТ не достави разходомерите, поръчани от КУПУВАЧА в
съответната заявка, или изискуемата за нея техническа документация, в срока по т. 6.2. или не
изпълни задълженията си в сроковете по т. 8.6., същият дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер
на 0.1 % от стойността на дефектиралата и/или недоставената стока - за всеки ден закъснение.
10.2. Ако при рекламация, ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по Раздел VIІІ, в
установените за това срокове, последният дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 0,1% от
цената на съответната част, за която е направена рекламация за всеки ден закъснение.
10.3. При начислена неустойка за забава КУПУВАЧЪТ има право да приспадне
начислената неустойка от окончателното плащане или от гаранцията по Раздел IX, или сумата се
превежда от ПРОДАВАЧА по една от следните банкови сметки на КУПУВАЧА:
........................................................................................в тридневен срок, след получаване на
писмена Покана за това от КУПУВАЧА.
10.4. При забава в плащането от КУПУВАЧА на цената, съгласно т.4, същият дължи на
ПРОДАВАЧА законната лихва, калкулирана за периода на забава върху стойността на дължимата
сума.

ХI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
11.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в
забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
11.2. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден
характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо се в пряка
причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.
11.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради настъпила
непреодолима сила, в срок от 7 (седем) календарни дни от настъпване на събитието уведомява
другата страна за това обстоятелство. В 15 (петнадесет) дневен срок от настъпването на събитието
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с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила,
трябва да изпрати справка (писмено потвърждение), изходящо от официален орган (Българска
търговско-промишлена палата), в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата
сила и невъзможността за изпълнение на поръчката.
11.4. Писмено уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на
непреодолимата сила в седемдневен срок от прекратяване на събитието. При неуведомяване не
може да има позоваване на непреодолима сила.
11.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с
тях насрещни задължения спира. Съответните срокове по договора за изпълнение на поръчката се
удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.
11.6. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес
от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15 (петнадесет) дневно
предварително писмено уведомление до другата страна.

ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
12.1. Действието на договора се прекратява:
а) с изпълнение на задълженията на страните по него в срока на договора;
б) с изпълнение на задълженията на страните по него преди изтичане срока на договора,
когато КУПУВАЧЪТ е заявил количество разходомери на ПРОДАВАЧА за цялата стойност по
чл.3.1. от този договор;
в) при изтичане срока на договора, независимо, че не е достигната прогнозната стойност по
чл.3.1. от този договор.
12.2. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:
а) по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид;
б) едностранно от изправната страна при неизпълнение на задълженията по договора от
другата страна, с 15-дневно писмено предизвестие;
в) при промяна на нормативната уредба в страната и/или разпоредби на регулиращия орган
(КЕВР; министър на енергетиката или в др.случаи в тази връзка) на КУПУВАЧА, като дружество,
извършващо дейност при режим на лицензия.
12.3. КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

ХІI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
13.1. Всички неуредени въпроси относно сключването, изпълнението и прекратяването на
настоящия договор се решават, чрез преговори и взаимно договаряне между страните.
13.2. При непостигане на съгласие – всички спорове, породени от този договор или
отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при
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Българската търговско-промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на
арбитражни споразумения.
13.3. Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с договора се
извършват в писмена форма /препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба/.
13.4. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от двете страни.
13.5. Настоящият договор и приложенията към него се съставиха и подписаха в 3 (три)
еднакви екземпляра - 1 (един) за ПРОДАВАЧА и 2 (два) за КУПУВАЧА.
13.6. Неразделна част от настоящия договор са посочените Приложения в Раздел I. В
случай на противоречие или несъответствие между клауза на договора и приложение към него,
клаузите на договора имат предимство пред текста на приложението.

ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ:
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МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерий “Икономически най-изгодна оферта” - класирането на допуснатите до участие
оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от
индивидуалните оценки по определените предварително показатели.
Отделните показатели и съответните им максимално възможни точки в комплексната оценка,
са както следва:

Максимал
но
възможен
брой
точки

Символно
обозначен
ие

3

4

1. Единична цена П 1

85

Т ец

2.Гаранционен срок – П 2

5

Т гс

3.Срок за доставка – П 3

10

Т сд

Показател - П
(наименование)

1

( точките по
показателя)

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № са посочени
максимално възможният брой точки; в колона № 3 е дадено символното обозначение на точките,
които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Указания за определяне на оценката по всеки показател :

Показател 1 - “Единична цена”. Максималният брой точки получава офертата с предложена
най-ниска цена – 85 точки. Точките на останалите участници се определят спрямо най-ниската
предложена цена, като за всеки започнати 0,50 лв над нея, се отнемат по 5 точки.

Показател 2 - “ Гаранционен срок” - Според предложения срок на гаранция на разходомерите,
се присъждат различно количество точки, като максималния брой е 5.

Таблица № 1 за показател П 2
Предложен Гаранционен срок

Точки

1

2
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5

Над 25 месеца
От 19 до 24 месеца

3

18 месеца

1

Показател 3 – “Срок на доставка” е срока от подаване на заявката за доставка до получаването
й в склада на Възложителя. Според предложения срок за доставка на разходомерите, се
присъждат различно количество точки, като максималния брой е 10.

Таблица № 2 за показател П 3
Срок за доставка

Точки

1

2

До 30 календарни дни

10

От 31 до 40 календарни дни

8

От 41 до 50 календарни дни

5

От 51 до 60 календарни дни

1

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по
трите показателя, изчислени по формулата:

КО = П1 + П2 + П3

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

1. ………………………………
/Н. Киричов/

2. …………………………………..
/ А. Желязов/
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Образец №1
Информация за участника
Наименование на участника:
БУЛСТАТ/ЕИК/ЕГН
(или
друга
идентифицираща
информация
съответствие
със
законодателството
държавата, в която участникът е установен)

в
на

Седалище и адрес на управление:
(пощенски код, град/село, община, квартал, улица №
/бл., ап.)

Законен представител на участника:
(име, фамилия и длъжност)

Начин
на
представляване
съгласно
документа за регистрация (заедно или
поотделно, ако е приложимо)
Адрес за кореспонденция на който да се
изпращат всички уведомления, свързани с
обществената поръчка
(пощенски код, град/село, община, квартал, улица №
/бл., ап.)

Лице за контакти:
(име, фамилия и длъжност)

Телефон:
Факс:
Ел.-поща:
Обслужваща банка:
Титуляр на
гаранцията):

сметката

(наредител

на

Правно-обвързващ подпис:
Наименование на кандидата .............................................................................................
Представляващ
............................................................................................
Име и фамилия
...........................................................................................
Подпис

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

Упълномощено лице
Име и фамилия

............................................................................................
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Образец №2

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

№

Съдържание

Вид и к-во на
документите
(оригинал или заверено
копие
и общ брой страници )

Номер и дата на
документа

. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Наименование на кандидата .............................................................................................
Представляващ
............................................................................................
Име и фамилия
...........................................................................................
Подпис

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

Упълномощено лице
Име и фамилия

............................................................................................
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Подпис

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

Образец №3

..............................................................................................................................................................
[наименование на Участника]
ДО
„АРЕСГАЗ” АД
Р.БЪЛГАРИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Предмет на поръчката:

Идентификационен
номер на поръчката:

Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен
тип с вграден температурен компенсатор
за измерване на природен газ за битови нужди.

004

Уважаеми Господа,
С настоящото представяме нашето предложение за начина на изпълнение на
обществената поръчка от обявената от Вас процедура по ЗОП с горепосочения предмет.
Разходомерите, които ще доставим в изпълнение на поръчката, са подробно описани
в следните Приложения към настоящото предложение:
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................ (описват се от Участника в Приложение №1 към настоящото
Техническо предложение, като се вземат предвид и изискванията в указанията от
документацията за участие).
Срокът за доставка на стоката е: ....................................................................................................
Гаранционният срок на изделията по настоящото предложение е:
_____________________________________________________________________________
(не по-малко от 18(осемнадесет)месеца от датата на производство на стоката)
Поемаме ангажимент за изпълнение на поръчката за предвидения в проекто-договора
.................................. /словом/ годишен срок.
Декларираме, че:
1. Доставените диафрагмени разходомери от одобрен тип с вграден температирен
компенсатор за измерване на природен газ за битови нужди ще отговарят на техническите
изисквания на Възложителя.
2. Документите, които ще представим при доставката на стоката, са:
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- сертификати за качество на изделията;
- сертификати за типово изпитване и декларация за типово съответствие;
- инструкции за монтаж и експлоатация на български език,
- техническа и експлоатационна документация.
3. При рекламация на стоката в рамките на гаранционния период, в срок не повече от
5 /пет/ календарни дни от получаването й, ще проучим естеството и характера на обявения
в Протокола недостатък/несъответствие и ще съгласуваме с Купувача начина на
отстраняването му. В срок не по-дълъг от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от деня на
получената рекламация, на свой риск и за своя сметка ще отстраним дефекта, а при
невъзможност за неговото отстраняване, ще заменим дефектната стока с нова.
4. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на дефектната, доставката на
липсващата или заменена стока, са за наша сметка.
Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на
нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за
участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Да се посочат, ако се счита, че са предложени такива)

Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в
предложената от нас цена в запечатания плик „Предлагани ценови параметри”, определени
при качествено изпълнение на Договора, при условията, изискванията и обема, както е
определено в документацията за участие и по вид и начин, описан в настоящото
предложение.
Начин на плащане:
Купувачът заплаща на продавача изцяло стойността на заявеното количество
разходомери в съответната заявка, по договорените цени, в срок до 30 (тридесет)
календарни дни, след доставката на определеното място на доставка и след представяне
на следните документи в офис на Купувача, находящ се в гр.Варна, бул. „Цар Симеон I”
№25, а именно:
- оригинал на фактура за дължима сума;
- Приемо–предавателен протокол за доставка, удостоверяващ съответствието на
доставените разходомери с изискванията по заявката, Договора и Приложенията към
него;
- Сертификати за качество на изделията;
- Инструкции за монтаж и експлоатация на български език;
- Сертификат за типово изпитване на ЕО и декларация за типово съответствие, сългасно
Директива 2004/22/ЕО;.
Условията за плащане, описани по-горе, са отразени в проекта на Договора за
доставка.
Приложения: Съгласно текста
Правно-обвързващ подпис:
Дата …………/…………………../……………..
Име и Фамилия ………………………………………………
Длъжност ………………………………………………
Наименование на Участника ………………………………………………
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Образец №4

....................................................................................................................................................
/наименование на Участника/
ДО
"АРЕСГАЗ" АД
Р.БЪЛГАРИЯ
ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ
Предмет на поръчката:

Идентификационен
номер на поръчката:

Доставка на диафрагмени разходомери от одобрен тип с
вграден температурен компенсатор
за измерване на природен газ за битови нужди.
004

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви
представяме нашето ценово предложение, както следва:
I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й
Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, описани в
Приложение № 1 към настоящото предложение, при следните условия:

 Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.
 Всички посочени цени са в български лева без ДДС или в левова равностойност,

съгласно официалния фиксинг на БНБ.

 Място на доставката на разходомерите е: складове на територията на РБългария,
посочени от Възложителя.
 Цените в нашата оферта са окончателни и не подлежат на увеличение, като:
ДРУГИ
Допълнителни приложения към образеца на ценовото предложение, с оглед детайлно
описание на позициите по предложението, а именно:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
(описват се, ако има такива)

Правно-обвързващ подпис:
Наименование на участника .............................................................................................
Представляващ
............................................................................................
Име и фамилия
...........................................................................................
Подпис
............................................................................................
Упълномощено лице
............................................................................................
Име и фамилия
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Подпис

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

Приложение: Приложение №1 към Образец №4
Приложение №1 към Образец №4
ТАБЛИЦА ЗА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ

Производител,
Държава

Марка,
модел

Единична
цена

Гаранционен
срок на
изделието

Срок на
доставка

Правно-обвързващ подпис:
Наименование на участника .............................................................................................
Представляващ
............................................................................................
Име и фамилия
...........................................................................................
Подпис

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

Упълномощено лице
Име и фамилия

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

Подпис

.............................................................
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Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я,
съдържаща Списък на
основните договори за доставки
с еднакъв или сходен предмет
за периода от ...................... г. до настоящия момент.
Долуподписаният/ната ..........................................................................................................................
с лична карта № ................................................., издадена на ....................................................... от
.............................................................с ЕГН ......................................................., в качеството ми на
........................................................................... на ..................................................................................
...................................................................
(посочва
се
наименованието
и
правно
организационната форма), със седалище и адрес на управление:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител
/вярното се подчертавa/
В процедура за възлагане на обществена поръчка
Наименование на
поръчка: ................................................................................................................................................
Идент. номер на поръчката: ..............................................................................................................
На основание чл.63, ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за обществените поръчки, декларирам пред
Вас следния списък на основните договори с предмет, обем и съдържание, сходен с тази на
поръчката, за възлагането на която участваме, извършени през последните 3 години,
включително стойностите, датите и получателите:
Предмет и
Стойност на
Година
съдържание на
Възложител
доставката
договора

Известна ми е отговорността по чл.113 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни
Наименование на участника .............................................................................................
Представляващ
............................................................................................
Име и фамилия
...........................................................................................
Подпис

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

Упълномощено лице
Име и фамилия

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

Подпис

............................................................................................
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Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ната .........................................................................................................
с лична карта № ................................................., издадена на ................................................ от
.............................................................с ЕГН .............................................., в качеството ми на
........................................................................... на .........................................................................
................................................................... (посочва се наименованието и правно
организационната форма), със седалище и адрес на управление:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител
/вярното се подчертавa/
В процедура за възлагане на обществена поръчка
Наименование на
поръчка: ......................................................................................................................................
Идент. номер на поръчката: ...................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознати сме и приемаме условията по проекта на договор от документацията за
участие. Приемаме, ако бъдем определени за изпълнител на поръчката, договорът да се
сключи при тези условия.

_________ г.
(дата на подписване)

Декларатор:

..........................................
(подпис)
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Образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за срок на валидност на офертата

Долуподписаният/ната .................................................................................................................
с лична карта № ................................................., издадена на .............................................. от
.............................................................с ЕГН .............................................., в качеството ми на
........................................................................... на ...................................................................
................................................................... (посочва се наименованието и правно
организационната форма), със седалище и адрес на управление:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител
/вярното се подчертавa/
В процедура за възлагане на обществена поръчка
Наименование на
поръчка:
........................................................................................................................................................
Идент. номер на поръчката:
......................................................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:

1. Срокът на валидност на офертата е два месеца от датата на подаване на офертата.
2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в офертата
до изтичане на срока на валидност на офертата и същата може да бъде приета по
всяко време, преди изтичането на този срок.

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

Декларатор:
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Образец №8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП
Долуподписаният/ната .........................................................................................................................
с лична карта № ................................................., издадена на ................................................................... от
.............................................................с ЕГН ..................................................................., в качеството ми
на
........................................................................... на ............................................................................................
................................................................... (посочва се наименованието и правно организационната
форма), със седалище и адрес на управление:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител
/вярното се подчертавa/
В процедура за възлагане на обществена поръчка
Наименование на
поръчка: ..........................................................................................................................................................
Идент. номер на поръчката: ........................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Представляваният от мен Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител
/вярното се подчертавa/
1. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП1, не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 –
353е от Наказателния кодекс;
2. В качеството ми на лице по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП, не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1., в
друга държава членка или трета страна.
3. Не е / е налице (невярното се зачертава) конфликт на интереси2, който не може да бъде
отстранен.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 7-дневен
срок от настъпването им.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.

.....................................г.

Декларатор:

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

1Декларацията се подписва от всички лица по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. В случай че участникът е
обединение, декларация се представя от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в
обединението. В случай, че при изпълнение на обществената поръчка ще се използват
подизпълнители декларацията се представя и от подизпълнителите.
2„Конфликт на интереси“ е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица
извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка
или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла
на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би
могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането
на обществената поръчка.
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Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата
по чл. 54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП
Долуподписаният/ната .........................................................................................................................
с лична карта № ................................................., издадена на ................................................................... от
.............................................................с ЕГН ..................................................................., в качеството ми
на
........................................................................... на ............................................................................................
................................................................... (посочва се наименованието и правно организационната
форма), със седалище и адрес на управление:
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител
/вярното се подчертавa/
В процедура за възлагане на обществена поръчка
Наименование на
поръчка: ..........................................................................................................................................................
Идент. номер на поръчката: ........................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Представляваният от мен Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител
/вярното се подчертавa/
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 и към
община по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган;
2. По отношение на представлявания от мен участник не е налице неравнопоставеност по
смисъла на чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
3. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с
невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор;
4. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил изискваща се
информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на
критериите за подбор.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.

.....................................г.

Декларатор:
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