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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

І.1.  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена 

поръчка.  

Копие от Решение на командващия на Съвместното командване на силите № 

....... /...............2013 г. за откриване на процедура за възлагане на открита 

обществена поръчка, за изпълнение на следните обособени позиции: 

1: 1036/Г - Ремонт на 6 бр. гаражи за в.ф. 22980 - Горна Баня. 

2: 1036/АБТИ - Ремонт на склад АБТИ и АТТ за в.ф. 22980. 

3: 1036/П - Осн. ремонт на участък от пътя в парковата територия във ВР 

1036 - Горна Баня за в.ф. 22980 . 

4: 1290/Ремонт на сграда № 37- /склад 201, 202, 203/ във в.ф. 22720-Смядово. 

5: 1036/АВ - Ремонт на сграда - склад за АВ за в.ф. 22980. 

6: Осн. ремонт на сграда №39 във в.ф. 28860 - Горна Малина. 

I.2. Обявление за обществена поръчка. 

Копие от обявление за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на 

горецитираните обекти. 

Вид на процедурата - открита процедура. 

Обектът е включен в Единния поименен списък на обектите за строителство 

и строителни услуги на МО през 2013 г. 

I.3. Описание на предмета на поръчката. 

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – 

монтажни работи въз основа на количествени сметки за обекти:  

1: 1036/Г - Ремонт на 6 бр. гаражи за в.ф. 22980 - Горна Баня. 

2: 1036/АБТИ - Ремонт на склад АБТИ и АТТ за в.ф. 22980.                                   

3: 1036/П - Осн. ремонт на участък от пътя в парковата територия във ВР 

1036 - Горна Баня за в.ф. 22980. 

4: 1290/Ремонт на сграда № 37- /склад 201, 202, 203/ във в.ф. 22720-Смядово. 

5: 1036/АВ - Ремонт на сграда - склад за АВ за в.ф. 22980. 

6: Осн. ремонт на сграда №39 във в.ф. 28860 - Горна Малина. 

 

УЧАСТНИЦИТЕ  МОГАТ ДА ПОДАВАТ ОФЕРТИ ЗА ЕДНА ИЛИ 

ПОВЕЧЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ 

ЩЕ БЪДЕ ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ ПООТДЕЛНО. 

 

I.4. Информация за обектите:  

Обект 1. „1036/Г - Ремонт на 6 бр. гаражи за в.ф. 22980 - Горна Баня” 

Сградата на гараж № 7 е едноетажна, със ст. бетонна носеща конструкция, с 

плосък ст.бет. покрив и тухлени зидове. В план сградата представлява 

правоъгълник с размери 80,83 м на 12,00 м. Застроената й площ е 960,00 кв.м. 

Височината на сградата е 5,00 м. Покривното покритие е асфалтова заливка. 

Вътре сградата е разпределена на 18 бр. паркоместа. На лицевата страна са 
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монтирани метални врати от профилирана ламарина. На гърба на сградата е 

монтирана лента от прозорци.  

Сградата на гараж № 9 е едноетажна, със ст. бетонна рамкова носеща 

конструкция, с двускатен стоманобетонов покрив и тухлени зидове. В план 

сградата представлява правоъгълник, с размери 80,83 м на 18,00 м. Застроената й 

площ е около 1 454,94 кв.м. Височина на сградата – до билото – 6,36 м, до 

стрехата – 3,40 м. Покривното покритие е асфалтова заливка. На лицевата страна 

има 20 бр. метални врати от профилирана ламарина. Няма прозорци. 

Сградата на гараж № 10 е едноетажна, със ст. бетонна рамкова носеща 

конструкция, с двускатен ст.бет. покрив и  тухлени зидове. В план сградата 

представлява правоъгълник с размери 80,83 м на 18,00 м. Застроената й площ е 

1454,94 кв.м. Височина на сградата – до билото – 6,36 м, до стрехата – 3,40 м. 

Покривното покритие е асфалтова заливка. На лицевата страна има 20 бр. 

метални врати от профилирана ламарина. 

Сградата на гараж № 11 е едноетажна, със стоманобетонна рамкова носеща 

конструкция, с двускатен стоманобетонен покрив и тухлени зидове. В план 

сградата представлява правоъгълник с размери 80,83 м на 18,00 м. Застроената й 

площ е 1 454,94 кв.м. Височина на сградата – до билото – 6,36 м, до стрехата – 

3,40 м. Покривното покритие е асфалтова заливка. На лицевата страна има 20 бр. 

метални врати от профилирана ламарина. 

Сградата на гараж № 12 е едноетажна, със стоманобетонна бетонна рамкова 

носеща конструкция, с двускатен стоманобетонен покрив и  тухлени зидове. В 

план сградата представлява правоъгълник с размери 80,83 м на 18,00 м. 

Застроената й площ е 1 454,94 кв.м. Височина на сградата – до билото – 6,36 м, до 

стрехата – 3,40 м. Покривното покритие е асфалтова заливка. На лицевата страна 

има 20 бр. метални врати от профилирана ламарина. 

Сградата на гараж № 13 е едноетажна, със стоманобетонна носеща 

конструкция, с плосък стоманобетонен покрив, изграден от двойно Т  панели  и 

стени от стоманобетонни панели с размери 1,20 х 6,00 м. Състои се от четири 

тела, всяко от които в план представлява правоъгълник с размери 24,40 м на 

18,50 м. и има застроена площ 451,40 кв.м. Общата застроената площ на сградата 

е 1 805,60 кв.м. Височина на сградата до горен ръб корниз е 4,80 м. Сградата е 

разположена на стръмен терен и отделните й тела са разместени във височина. 

Покривното покритие е асфалтова заливка. На фасадата към пътя има 20 бр. 

метални врати от профилирана ламарина. На северозападната фасада има лента 

от прозорци. Прозорци има и на междинните (североизточни) стени на телата на 

сградата. Прозорците са метални, еднокатни. 

Необходимите строително – монтажни работи са дадени в количествено-

стойностната сметка за обекта.  

Обект 2. „1036/АБТИ - Ремонт на склад АБТИ и АТТ за в.ф. 22980”. 

Склад АБТИ И АТТ е разположен в приземния етаж на двуетажна сграда. 

Сградата е със стоманобетонна носеща конструкция, с двускатен стоманобетонен 

покрив и  тухлени зидове. Дължината на сградата е 55 м., а ширината – 12 м. 
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Застроената й площ е 660,00 кв.м. Височина на сградата е 8 м. до стрехата. 

Покривното покритие е керемиди и асфалтова мушама върху стоманобетонна 

плоча. Над приземния етаж е изпълнена стоманобетонна козирка с дължина 49 м. 

и ширина 1,60 м. 

Необходимите строително – монтажни работи са дадени в количествено-

стойностната сметка за обекта.  

Обект 3. „1036/П - Осн. ремонт на участък от пътя в парковата 

територия във ВР 1036 - Горна Баня за в.ф. 22980”. 
Пътят в парковата територия във ВР 1036 - Горна Баня е с ширина 5,50 м. 

Същият е с настилка от паваж, която на места е разрушена. Общата  площ, която се 

нуждае от ремонт е около 359 кв.м. 

Необходимите строително – монтажни работи са дадени в количествено-

стойностната сметка за обекта.  

Обект 4. „1290/Ремонт на сграда № 37- /склад 201, 202, 203/ във в.ф. 

22720-Смядово”. 
Сградата представлява едноетажна масивна постройка със застроена площ 

1212,87 м2 , покрив - дървена конструкция с керемиди., до сградата има 

изградени пътища.  

Има наличие на провисване на северната и югоизточната част на покрива на 

сградата, разместени керемиди, провиснали и паднали стрехи. Натрупаният сняг 

и обилните дъждове са нанесли щети по носещите греди и дървената обшивка, 

която на места липсва. 

Необходимите строително – монтажни работи са дадени в количествено-

стойностната сметка за обекта.  

Обект 5. „1036/АВ - Ремонт на сграда - склад за АВ за в.ф. 22980”. 

Склад АВ е разположен на втория етаж на двуетажна сграда. Сградата е със 

ст. бетонна носеща конструкция, с двускатен ст.бет. покрив и  тухлени зидове. 

Склад АВ в план представлява правоъгълник с размери: 27 м. и 12 м. и е с 

височина 5 м. до стрехата. Застроената площ на Склад АВ е 324,00 кв.м. 

Покривното покритие е керемиди и асфалтова мушама върху ст. бет. плоча. 

Отводняването на покрива е с висящи улуци и водосточни тръби от поцинкована 

ламарина, част от които се нуждаят от подмяна. Прозорците са дървени двукатни 

и двукрили. Вратите също са дървени. Част от прозорците се нуждаят от 

подмяна. Над вратите е изпълнена ст. бетонна козирка с дължина 24,5 м. и 

ширина 1,60 м. 

Необходимите строително – монтажни работи са дадени в количествено-

стойностната сметка за обекта.  

Обект 6. „Осн. ремонт на сграда №39 във в.ф. 28860 - Горна Малина”. 

Сграда № 39 (Гараж 7)  във военно формирование 28860 е едноетажна, със 

стоманобетонна носеща конструкция, с плосък стоманобетонен покрив, изграден 

от двойно Т панели и стени от стоманобетонни панели. В план представлява 

правоъгълник с размери с размери Ш – 98 м. Д – 19 м. На предната фасада има 20 

двойни метални врати. Покрива е покрит с воалит. По широчината му има 



7 

 

бетонни бордове. Няма монтирани улуци и водосточни тръби за отводняване при 

валеж. 

Необходимите строително – монтажни работи са дадени в количествено-

стойностната сметка за обекта.  

 

I.5. Срок и място за изпълнение на поръчката.  

Срокът за изпълнение на строителството е максимум до 60 календарни дни 

от датата на подписване на протокол обр. 2 за откриване на строителната 

площадка.  

Краен срок за разплащане за 2013 г. е до 20.12.2013 г. 

Разплащането на СМР се извършва в срок до 60 дни след представяне и 

заверка на разплащателните документи. Допуска се авансово плащане от 

Възложителя в рамките на осигурените средства за цялостното изпълнение на 

обекта или на позицията, за която участникът кандидатства. Размерът на искания 

аванс не може да надвишава 30% от стойността на поръчката без ДДС.   

         Местонахождение на обектите са гр. София , град Смядово и с. Горна 

Малина. 

I.6. Техническа спецификация за строителство – количествено-стойностни 

сметки. 

I.7. Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 

325 на Министерския съвет от 06.12.2006 год., обн. ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., 

строителни продукти, които ще се влагат в изпълнение на строителните и 

монтажните работи да отговарят на следните технически спецификации: 

I.7.1. български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски 

стандарти или еквивалентни; 

I.7.2. европейски технически одобрения, когато не съществуват технически 

спецификации; 

I.7.3. признати национални технически спецификации, когато не 

съществуват технически спецификации. 

Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – 

монтажните работи да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават 

със сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на 

български език. 

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

ІІ.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и 

техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени 

поръчки и обявените от Възложителя изисквания в документацията за участие. 

 Участникът да отговаря на условията на чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 2 т. 1, 2, 2а, 

3, 4, 5 от ЗОП. Горните обстоятелства се удостоверяват с декларация - 

Приложение № 8. 
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 ІІ.2. Участникът може да представи само една оферта за съответната 

позиция. Офертата задължително да обхваща всички видове работи, включени в 

предмета на обществена поръчка. Варианти на офертата не се приемат. 

 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия. 

 

ІІ.3. Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка на 

участника. 

ІІ.4. Участникът да бъде застрахован за професионална отговорност за 

строежи съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ. В случай, че 

участникът е чуждестранно лице, представя еквивалентни застраховки, съгласно 

законодателството на съответната държава, в която е установен /регистриран. 

ІІ. 5. Количествено - стойностната сметка /Приложение 1/ се представя от 

участниците и в електронен вид на Microsoft Excel или друг, съвместим с тази 

програма софтуерен продукт. 
ІІ.6. Участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства по 

чл.69, ал. 1 от ЗОП, се отстранява от процедурата: 

II.6.1. не е представен някой от необходимите документи в Раздел V 

“Съдържание на офертата”. 

II.6.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал.2 т. 1,2,2а,3,4,5 и 

ал. 5 от ЗОП. Установява се от представени декларации. /Приложение № 8/ 
II.6.3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, включително, когато офертата 

не обхваща всички видове и количества строително - монтажни работи, включени 

в количествената сметка за обекта. 

II.6.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 

57, ал. 1, ал. 2. и ал. 3 от ЗОП, включително когато ценовото предложение е в 

прозрачен или не запечатан плик, или с нарушена цялост. 

ІІ.7. При констатирани различия в количествата от зададените от 

Възложителя участникът се отстранява от участие в процедурата. 

ІІ.8. При констатирани противоречия в стойностите, както в хоризонталните 

редове, така и във вертикалните колони на Приложение №1 на хартиения и/или 

оптичния носител, за валидно се приема представеното от участника предложение 

на хартиен носител. 
 

IІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

ІІІ.1. Представянето на оферти за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка, задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника 

води до отстраняване на съответната оферта. 
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ІІІ.2. За оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които 

отговарят на изискванията, предвидени в тази документация.  

 

Варианти в офертите не се допускат. 

 

ІІІ.3. Срок на представяне на офертите 

Крайният срок за представяне на офертите е до 16.00 часа на 40-ия 

/четиридесетия/ календарен ден включително, считано от деня, следващ датата 

на изпращане на обявлението за вписване до Агенцията по обществени поръчки. 

От деня, следващ датата на обнародване на обявлението в електронен вид, 

информация относно провеждането на процедурата, включително и 

документацията за участие ще бъде публикувана на интернет страницата на 

Министерство на отбраната – http://www.mod.bg/bg/EXT/SKS/index.html.  

 

ІІІ.4. Офертите се представят на адрес:  

гр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34 

Съвместно командване на силите 

сектор „ДОП”  

тел. 02/ 92 23966 и 02/92 22882 

При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата 

и часа на получаване и се издава входящ номер на приносителя. 

ІІІ.5. Офертата трябва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик. 

Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с 

леплива лента като участникът се подписва върху нея.  

 

ІІІ.6. Плика с офертата трябва да съдържа следната информация: 

Адрес: гр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, Съвместно командване 

на силите,сектор „ДОП”;  

името и адреса на фирмата–участник за кореспонденция, телефон или GSM, 

факс, както и текстовете: “За участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка за ремонти на сгради във военни формирования от състава на 

СКС: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ... :  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ... :  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ... :  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ... :  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ... :  

(изписват се обособената/ните позиция/и за които се кандидатства) 

 

http://www.mod.bg/bg/EXT/SKS/index.html
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ІІІ.7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

ІІІ.8. Изменението на офертата по т. III. 7. трябва да отговаря на 

изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта. 

ІІІ.9. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, 

както следва : 

- Когато срокът е посочен в дни, той приключва в края на последния ден на 

посочения период; 

- Когато последният ден от един срок съвпада с официален български 

празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, 

трябва да се счита, че срокът приключва в края на следващия работен ден. 

ІІІ.10. Не се приема оферта, за която е налице едно от следните 

обстоятелства: 

 - представената оферта е постъпила в незапечатан плик; 

  - представената оферта е постъпила с нарушена цялост; 

  - представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок за 

подаване на офертата. 

ІІІ.11. Възложителят не дължи каквато и да е компенсация на участниците, 

чиито оферти не са приети, нито в случаите, при които взима решение да не 

сключва договор. 

ІІІ.12. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на 

участниците и участника определен за изпълнител. Възложителят изпраща 

решението на участниците. 

III.13. Срокът на валидност на офертите е 120 /сто и двадесет/ календарни 

дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на 

оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока 

на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 

обществената поръчка. 

III.14. При възникване на непредвидени работи се допуска разходване на  

до 20% (двадесет) процента от стойността на предвидените за изпълнение 

строително – монтажни работи без ДДС. Конкретните проценти за всяка позиция 

са посочени в образеца на обобщеното ценово предложение, съгласно 

Приложение 2. 

IV. ГАРАНЦИИ 

 

IV.1. Гаранция за участие 

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител на 

обект 1 e 815 (осемстотин и петнадесет) лева без ДДС, със срок на валидност 120 

/сто и двадесет/ дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител на 

обект 2 е 90 (деветдесет) лева без ДДС, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ 

дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  
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Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител на 

обект 3 е 175 (сто седемдесет и пет) лева без ДДС, със срок на валидност 120 /сто 

и двадесет/ дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител на 

обект 4 е 370 (триста и седемдесет) лева без ДДС, със срок на валидност 120 /сто и 

двадесет/ дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител на 

обект 5 е 90 (деветдесет) лева без ДДС, със срок на валидност 120 /сто и двадесет/ 

дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Размерът на гаранцията за участие в процедурата по избор на изпълнител на 

обект 6 е 600 (шестстотин) лева без ДДС, със срок на валидност 120 /сто и 

двадесет/ дни, считано от датата на крайния срок за получаване на офертите.  

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие се извършва по 

реда на чл. 61 и 62 от ЗОП. При възникване на съдебен спор, гаранцията се 

удължава до решаване на спора. 

IV.2. Гаранцията за изпълнение  

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на 

обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение на 

договора е 20 /двадесет/ работни дни след приемане на обекта с приемателно-

предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя преди 

подписването му. 

IV.3. Гаранция за авансово плащане 

При искане на аванс, участникът представя оригинал на безусловна и 

неотменяема банкова гаранция в размер на 100 % от искания аванс, издадена от 

българска банка в полза на Съвместно командване на силите и фактура за размера 

на искания аванс. Валидността на гаранцията за авансово плащане е 20 /двадесет/ 

работни дни след приемане на обекта с приемателно-предавателен протокол. 

Съдържанието и формата на банковата гаранция за авансово плащане се съгласува 

предварително с Възложителя. 

Размерът на искания аванс не може да надвишава 30 % /тридесет/ от 

стойността на поръчката без ДДС. 

IV.4. Форма на гаранцията 

Определеният изпълнител съгласува с Възложителя формата на гаранцията 

за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което 

не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по 

банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 

 

Гаранциите се представят в една от следните форми: 

- оригинал на платежно нареждане в лева по IBAN: BG14 UNCR 7000 3320 

7399 16, BIC: UNCRBGSF; Банка: УниКредитБулбанк. В основанието за плащане 

да бъде посочено: “Решение № ........./...............2013 г. за обекти ............ (посочват 

се обектите за които се кандидатства). Паричната сума, преведена за гаранция 

за участие, трябва да е постъпила по набирателната сметка на Съвместно 
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командване на силите - военно формирование 46430 към датата на отваряне на 

офертите; 

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция в лева, издадена 

от българска банка в полза на Съвместно командване на силите. 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА  

 

V.1. Общи изисквания при изготвянето на офертата: 

V.1.1. Офертите се представят на български език без зачертавания и 

поправки. Специфични технически и търговски термини могат да бъдат изписвани 

и на друг език според възприетата практика и стандарти. 

V.1.2. Всяка оферта се представя в оригинал и е подпечатана с печата на 

фирмата-участник. На титулната страница ясно да бъде изписано ОРИГИНАЛ. 

Варианти на офертата не се приемат. 

V.1.3. Офертата се подписва от лице с представителна власт. Ако тя 

произтича от пълномощно, то 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. Пълномощното се представя в оригинал пред комисията 

по оценка и класиране на офертите, като част от офертата. 

V.1.4. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника 

или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за 

кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Пликът с офертата съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

-плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят 

документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, 

отнасящи се до критериите за подбор на участниците, описани от т. V.2.1.1. до т. 

V.2.1.20 от документацията за участие в процедурата;  

-плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който 

се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на 

поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в 

документацията изисквания, а именно: Приложение № 16 - Техническото 

предложение и линеен график, приложен към него. Линейният график да е 

разработен на база предвидените СМР (Приложение № 1 от документацията за 

участие) и разчет на работната ръка; Декларация, в свободен текст, че участникът 

е съгласен с видовете и количествата на строително – монтажните работи, 

включени в Приложение №1 на документацията за участие, предложени от 

Възложителя за изпълнение. 

Срокът за изпълнение на строително – монтажните работи се посочва от 

участника в календарни дни. За началото на изпълнение на поръчката се счита 

датата на подписване на протокол обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за 

apis://NORM|40377|8|56|/
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съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ за 

откриване на строителната площадка на обекта, предмет на тази поръчка. 

Срокът  за изпълнение на поръчката да не бъде по-голям от 60 календарни 

дни.  

Предложените от участника гаранционни срокове за видовете СМР да не са 

по-малки от минималните гаранционни срокове съгласно Наредба №2/31.07.2003 

г. на МРРБ. При предлагане от участниците на гаранционни срокове за 

съответните видове работи, по – малки от предвидените в Наредбата, участникът в 

откритата процедура подлежи на отстраняване от участие. 

 

-плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото 

предложение на участника. В него се поставя Приложение №1 - остойностената 

количествена сметка, Приложение № 2 – Обобщено ценовото предложение. 

 

Обобщеното ценово предложение за обществената поръчка да бъде в 

оригинал, съответно подписано, подпечатано и структурирано, съгласно 

Приложение № 2. 

В образеца на обобщеното ценово предложение /Приложение № 2/ 

участникът задължително посочва цената, размерът на искания аванс и 

показателите за ценообразуване при възлагане на непредвидени видове 

строително - монтажни работи.  

 

КОГАТО УЧАСТНИК ПОДАВА ОФЕРТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА 

ПОЗИЦИЯ, ПЛИКОВЕ № 2 И № 3 СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ 

ПОЗИЦИИТЕ. 

 

V.1.5. Всеки участник трябва да се придържа стриктно към образците, 

неразделна част от настоящата документация.  

V.1.6. Всички документи се представят в един екземпляр, в оригинал или 

заверено копие. 

V.2. Офертата на участника задължително да съдържа: 

V.2.1. Плик №1 с надпис "Документи за подбор"(документите да бъдат 

подредени в папка в следната последователност): 

V.2.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника;  

V.2.1.2. Заверено копие от документа за регистрация или единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 

участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за 

самоличност, когато участникът е физическо лице;  

При участници обединения се представя документ, подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващият съгласно 

договора за обединение; 
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V.2.1.3. Оригинал на документ за внесена гаранция за участие в процедурата 

(за цялата поръчка или за избраната/ните от участника позиция/и на поръчката), 

съгласно раздел IV; 
V.2.1.4. Идентификация на участника - Приложение № 4; 

V.2.1.5. Административни сведения на участника – Приложение № 5; 

V.2.1.6. Пакт за почтеност - Приложение № 6. Неподписването на Пакта 

не води до отстраняване на участник;. 

V.2.1.7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор и за 

запознаване с условията на обществената поръчка – Приложение № 7;  

V.2.1.8.  Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 т. 

1,2,2а,3,4,5 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 8;  

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение 

на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението 

изисквания по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите, които представят 

съответните декларации и документи. 

V.2.1.9. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - Приложение № 9. 

Когато участникът е обединение декларацията се подписва от представляващия в 

обединението съгласно договора за обединение; 

V.2.1.10. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - Приложение № 

10. Когато участникът е обединение декларация се подписва от представляващия 

всеки от участниците в обединението съгласно договора за обединение; 

V.2.1.11.Копие на застраховка за професионална отговорност на строителя 

съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за 

строежи минимум трета категория /чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ/ и да е валидна за 

срок не по-малък от срока на валидност на офертата; 

Избраният изпълнител се задължава да представи валидна застраховка 

професионална отговорност за целия срок на договора. 

V.2.1.12. Копие от Годишния финансов отчет или някоя от съставните му 

части съгласно чл. 50, ал. 1, т.2 от ЗОП за 2012 г.; 

V.2.1.13. Информация за общия оборот и за оборота от строителството за 

последните 3 /три/ години, в зависимост от датата, на която  участникът е учреден 

или е започнал дейността си, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Представя се под 

формата на декларация в свободен текст.  

V.2.1.14. Списък на основните договори за строителство, изпълнени през 

последните 5 /пет/ години – 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 години, съгласно чл. 51, 

ал. 1, т. 2 от ЗОП, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните 

строителни обекти. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на 

строителството, дали то е изпълнено професионално и в съответствие с 

нормативните изисквания и лицето, което ги издава ( длъжност и телефон за 

контакт) -  Приложение № 13. 

V.2.1.15. Списък на техническите лица, вкл. на тези отговарящи за контрола 

на качеството съгласно чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП – Приложение № 15.  
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V.2.1.16. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната 

квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, 

които отговарят за извършването на строителството, както и доставката, когато 

включва услуги и/или подготовката и въвеждането на обекта в експлоатация. 

Участникът следва да представи документи, удостоверяващи образованието и 

професионалната квалификация на участника и/или на ръководните му служители, 

съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП; 

V.2.1.17. Декларация за техническото оборудване, с което разполага 

участникът за изпълнение на обществена поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - 

Приложение № 14;  

V.2.1.18.  Декларация за липсата или наличието на подизпълнители, ако 

участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и 

дела на тяхното участие, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП.- Приложение № 11 и 

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител при изпълнение на 

поръчката - Приложение № 11.1 (само при наличие на подизпълнител); 

 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите 

по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 се представят за всеки от тях, а изискванията към 

тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Същите трябва да 

представят следните документи: Копие от документ за регистрация или 

идентификационния код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 

участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документ за 

самоличност когато участникът е физическо лице; Административни сведения – 

Приложение №5, Идентификация на участника – Приложение № 4, Пакт за 

почтеност – Приложение №6, Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител в поръчката – Приложение № 11.1., Декларации за липса на 

обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 5 и ал. 2 от ЗОП – Приложение № 8,  

Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ - Приложение № 9,  Декларация по 

чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ - Приложение №10, Копие на застраховка за 

професионална отговорност на строителя съгласно изискванията на чл. 171 от 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за строежи минимум трета категория 

/чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗУТ/, Копие от Годишния финансов отчет или някоя от 

съставните му части съгласно чл. 50, ал. 1, т.2 от ЗОП; Информация за общия 

оборот и за оборота в строителството за последните 3 /три/ години – 2010 г., 2011 

г. и 2012 г. , в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 

дейността си, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП; Документи, удостоверяващи 

образованието и професионалната квалификация съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП, Списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните 

5 /пет/ години, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП, придружен от препоръки за 

добро изпълнение. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на 

строителството, дали то е изпълнено професионално и в съответствие с 

нормативните изисквания и лицето, което ги издава ( длъжност и телефон за 

контакт) - Приложение № 13,  Декларация за техническото оборудване, с което 
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разполага за изпълнение на обществена поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП –  

Приложение № 14, Списък на техническите лица, вкл. на тези отговарящи за 

контрола на качеството съгласно чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП – Приложение №15. 

Подизпълнителите трябва да имат специалисти по съответните части в зависимост 

от вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; Данни за 

собствени или наети технически лица, които подизпълнителите ще използват за 

извършване на видовете работи, съобразно дела на тяхното участие, съгласно чл. 

51, ал. 1, т. 10 от ЗОП,  Копие на Сертификати ISO 9001/2008 и BS ОHSAS 

18001/2007 или еквивалентни, с област на приложение „строителство”. 

V.2.1.19. Копие на Сертификати ISO 9001:2008 и BS ОHSAS 18001/2007 или 

еквивалентни, с област на приложение „строителство”. Сертификатите трябва да 

са валидни за целия срок на валидност на офертата. Избраният изпълнител се 

задължава да представи валидни нови сертификати в случай, че при или след 

сключване на договора е изтекла валидността им. 

 V.2.1.20. Декларация за валидност на офертата – Приложение №12 
 

 Всички документи се представят в един екземпляр, в оригинал или заверено 

копие от участника. Варианти не се приемат. Декларациите се представят в 

оригинал. 

 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице 

съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП документите по V.2.1.2, V.2.1.8., и 

V.2.1.10. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението; документите от V.2.1.11. до V.2.1.17 се представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 

подбор, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП и договора за създаването му. 

Декларация по V.2.1.18 се представя само за участниците в обединението, които 

ще изпълняват дейности, свързани със строителство, съгласно договора за 

обединение. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, 

документът по V.2.1.2. се представя в официален превод, а другите документи, 

които са на чужд език, се представят в превод на български език.  
 

V.2.2. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по 

обособена позиция ...........”: 

V.2.2.1. Приложение №16 - Техническото предложение и линеен график 

към него. Линейният график да е разработен на база предвидените СМР 

(Приложение № 1 от документацията за участие) и разчет на работната ръка, 

който е отбелязан върху него. 

V.2.2.2. Декларация в свободен текст, че участникът е съгласен да изпълни 

видовете и количествата на СМР, предложени от Възложителя за изпълнение. 

Когато участник в процедурата е обединение се подписва от представляващия 

обединението, съгласно договора за обединение. 

apis://NORM|40377|8|25|/
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Когато участник в процедурата е обединение техническото предложение се 

подписва от представителя на обединението съгласно договора за обединение. 
 

V.2.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция .........” 

V.2.3.1. Приложение № 1 –Количествено – стойностна сметка 

V.2.3.2. Приложение № 2 – Обобщено ценово предложение 

Когато участник в процедурата е обединение ценовото предложение се 

подписва от представителя на обединението съгласно договора за обединение. 

 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 

пликове № 2 и № 3 се представят за всеки от тях. 
 

VI. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

VI.1. Оценяване офертите на участниците: 

VI.1.1. Оценката ще се извърши на база икономически най-изгодна оферта; 

На първо място се класира офертата, получила най – висока оценка “КО”. 

Комплексната оценка КО да бъде формирана, като сбор от оценявани 

показатели на предложенията и тяхната тежест в комплексна оценка. 

VI.1.2. Показателите и относителната им тежест са както следва:  

 

-Показател 1: Предложена цена с включен ДДС, с тежест 50% 

-Показател 2: Срок за изпълнение в календарни дни, с тежест 20%  

-Показател 3: Размер на аванса, с тежест 10% 

-Показател 4: Параметри на ценообразуване, с тежест 20% 

 

 

Показател - П 

(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

Максимална 

възможна 

стойност 

     

1.Предложена 

цена – П1 

50 %  (0,50) 100 Т ц 50 

2.Срок  за 

изпълнение в 

календарни  дни – 

П2   

20 % (0,20) 100 Т с 20 

3. Размер на 

аванса – П3 

10% (0,10) 100 Та 10 

4.Параметри на 

ценообразуването 

– П4 

20% (0,20) 100 Т пац. 20 

 

VI.1.3. Методика за определяне на Оценката по всеки показател: 
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VI.1.3.1. Показател 1: “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 

и относително тегло в комплексната оценка – 0,50.  

 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена 

– 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към 

най-ниската предложена цена, по следната формула: 

 

                                        Ц min 

 Т ц  = 100 х -----------------,  където: 

                                          Ц п  

 

-“100” е максималните точки по показателя ; 

-“Ц min.” е най-ниската предложена цена ; 

-“Ц п” е цената, предложена от поредния участник. 

Стойността на първия показател на поредния участник се получават по 

следната формула: 

 

П 1 =  Т ц  х  0,50, където: 

-“0,50” е относителното тегло на показателя. 

 

VI.1.3.2. Показател 2: “Срок за изпълнение в дни”, с максимален брой 

точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,20.  

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок 

за изпълнение – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към най - краткия предложен срок, по следната формула: 

 

                                         С min 

 Т с  = 100 х    -----------------,  където : 

                                         C п  

 

-“100” е максималните точки по показателя ; 

-“C min.” е най-краткия предложен срок за изпълнение; 

-“C п” е срока за изпълнение, предложен от поредния участник. 

Стойността на втория показател на поредния участник се получават по 

следната формула: 

 

П 2 =  Т с  х  0,20, където: 

-“0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

VI.1.3.3. Показател 3: “Размер на аванса”, с максимален брой точки – 100 

и относително тегло в комплексната оценка – 0,10.  
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Офертата с поискан най–малък аванс – 0% получава максималният брой 

точки – 100. Точките на останалите участници се определят чрез интерполация, 

като офертата с поискан най-голям аванс – 30% получава 1 точка. 

 

-“100” е максималните точки по показателя ; 

-“1” е минималните точки по показателя; 

-“Та” е аванса, поискан от поредния участник, получен чрез интерполиране 

между минимални и максимални точки. 

Стойността на третия показател на поредния участник П 3 се получават по 

следната формула: 

 

П 3 =  Т а  х  0,10, където: 

-“0,10” е относителното тегло на показателя. 

 

VI.1.3.4. Показател 4: „Параметри на ценообразуване” с максимален 

брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,20. Показател 4 

включва следните параметри: 

 - ЧС – часова ставка с тежест 80 в показател 4 

 - ДР – процент на допълнителни разходи с тежест 10 в показател 4 

 - ДСР – процент на доставно-складови разходи с тежест 5 в показател 4 

 - П – процент на печалба с тежест 5 в показател 4 

 

Т пац = (ЧС+ДР+ДСР+П), където  

-“0,20” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка 

 

        ЧС min 

ЧС = 80 х    -----------------,  където : 

                            ЧС п  

 

-„ЧС min” –  най-ниската предложена часова ставка  

-„ЧС п” – часовата ставка, предложена от поредния участник 

  

ДР  = 10 х (Дрт+Дрм) 

-„Дрт” е процент на допълнителен разход за труд 

-„Дрм” е процент на допълнителен разход за механизация 

 

    Дрт min 

Д рт = 0,8 х    -----------------,  където : 

                                Дрт п  

 

-„Дрт min” е най-ниския предложен процент на допълнителен разход на труд  

-„Дрт п” е процент на допълнителен разход на труд, предложен от поредния 

участник 
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-0,8 е тежестта на допълнителните разходи за труд в ДР /допълнителни 

разходи/. 

 

    Дрм min 

 Д рм = 0,2 х    -----------------,  където : 

                                         Дрм п  

 

-„Дрм min” е най-ниския предложен процент на допълнителен разход за 

механизация  

-„Дрм п” е процент на допълнителен разход за механизация, предложен от 

nоредния участник 

-0,2 е тежестта на допълнителните разходи за механизация в ДР 

/допълнителни разходи/. 

 

               ДСР min 

 ДСР = 5 х    -----------------,  където : 

                                        ДСР п  

 

-„ДСРmin” –  най-ниския предложен процент на доставно-складови разходи за 

материали  

-„ДСРп” –  доставно-складови разход за материали - процент, предложен от 

поредния участник 

  

   П min 

 П = 5 х    -----------------,  където : 

                                П п  

 

-„П min” –  най-нисък процент на печалба 

-„П п” – процент на печалба, предложен от поредния участник 

  

П 4 =  Т пац  х  0,20, където: 

-“0,20” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка. 

Методиката за определяне на оценката по всеки показател се прилага за 

всяка позиция поотделно. 

VI.1.4. Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума 

от оценките на офертата по четирите показатели, изчислени по формулата:  

 

 КО = П1 + П2 + П3 + П4 

 

VI.1.5. За класиран на първо място за съответната позиция ще бъде обявен 

участника получил най-висока Комплексна оценка. 

VI.1.6. В случай на равни „Комплексни оценки”, за изпълнител ще бъде 

избран участникът, получил най-много точки по „Показател 1”. 
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VI.1.7. В случай, че участници получат равни „Комплексна оценка” и точки 

по „Показател 1”, за изпълнител ще бъде избран участникът, получил най-много 

точки по „Показател 2”. 

VI.1.8. В случай, че участници получат равни „Комплексни оценки”, 

еднакви точки по „Показател 1” и „Показател 2”, за изпълнител ще бъде избран 

участникът, получил най-много точки по „Показател 3”. 

VI.1.9. В случай, че участници получат равни „Комплексни оценки”, 

еднакви точки по „Показател 1”, „Показател 2” и „Показател 3” , за изпълнител ще 

бъде избран участникът, получил най-много точки по „Показател 4”. 

VI.1.10. В случай, че участници получат равни „Комплексни оценки”, 

еднакви точки по „Показател 1”, „Показател 2”, „Показател 3” и „Показател 4” , 

т.е. еднакви оферти, между участниците ще се тегли публичен жребий. 

 VI.2. Ценовото предложение да бъде изготвено на Microsoft Excel или друг 

съвместим с Microsoft Excel програмен продукт. Представеното ценово 

предложение на хартиен и оптичен носител да бъдат приложени в отделен 

запечатан плик (плик №3) съгласно раздел V. т. V.2.3. от настоящата 

документация.  

 VI.3. Съответствието между оптичния и хартиения носител ще бъде 

удостоверено от председателя на комисията, след приключване на публичната 

част по отваряне на ценовите предложения. 
 

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ПЛАЩАНИЯ И   

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

VІІ.1. Участникът е отговорен за допуснати грешки или пропуски в 

предложената от него оферта. 

VІІ.2. Преди подписването на договора изпълнителят е длъжен да представи 

документ, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя първа 

група, трета категория строежи. Когато участникът е обединение, 

представляващият обединението, който сключва договор и ще бъде страна по 

документирането на всички обстоятелства, свързани с изпълнението на строежа 

/съставяне на изискуеми по нормативната уредба актове и протоколи по време на 

строителството/ да е регистриран и вписан в Централния професионален регистър 

на строителя за изпълнение на първа група, трета категория строежи. Участието в 

обединението не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, 

самостоятелно да изпълняват строителството или отделни строителни и монтажни 

работи. 

VІІ.3. При сключване на договора ще бъдат отчетени изискванията на 

българското законодателство по ДДС. Всички разплащания се извършват в банка 

на територията на България в лева по банкова сметка в лева. 

VІІ.4. Разплащането ще бъде извършено съобразно посочената в договора 

схема на разплащане. 

VІІ.5. Възложителят ще сключи договор /Приложение № 3/ за изпълнение 

на обществената поръчка по реда на чл. 73 и 74 от ЗОП. 
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                                                                                   Приложение № 2 

                              /Образец/ 

 

ОБОБЩЕНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 на ………………………………………………………………….. 

 

за изпълнение на строително – монтажни работи на 

ОБЕКТ 1. „1036/Г - РЕМОНТ НА 6 БР. ГАРАЖИ ЗА В.Ф. 22980 - 

ГОРНА БАНЯ”. 
 

 

 СМР по количествено-стойностна сметка лв. 

 20 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ  лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА БЕЗ ДДС: лв. 

 20 % ДДС лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА С ДДС: лв. 

 СЛОВОМ лв. 

 

 

Забележка: 

       1. Количествата и единичните цени на видовете работи, са посочени в 

Ценово  предложение - Приложение № 1 и са неразделна част от офертата.  

 

       2. Размер на непредвидените разходи е 20 % /двадесет процента/  

         При възникване на непредвидени работи / извън Приложение № 1 / се 

допуска разходване 20 % от стойността на предложените строително - 

монтажни работи без ДДС /. 

  

      3. Размер на авансов превод ………%, или …………. лв. с ДДС 

/Размерът на искания аванс не може да надвишава 30 % /тридесет/ от 

стойността на  поръчката без ДДС/. 

 

      4.При възлагане на непредвидени видове строително - монтажни работи, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, 

формирани при следните показатели на ценообразуване: 

-Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка ____ лв./ч.ч.; 

-Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали; 

-Допълнителни разходи върху цената на труда ___ % ; 

-Допълнителни разходи върху механизацията ___ %; 
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-Доставно - складови и транспортни разходи __ %  върху стойността на 

материалите; 

-Печалба – __ %  върху стойността на изпълнените строително – ремонтни 

работи. 

-ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност /когато е приложимо/. 

        

 

       Управител:  ...........................................  

                                                             

                                     (подпис, печат) 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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                                                                                   Приложение № 2 

                              /Образец/ 

 

ОБОБЩЕНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 на ………………………………………………………………….. 

 

за изпълнение на строително – монтажни работи на 

ОБЕКТ 2. „1036/АБТИ - РЕМОНТ НА СКЛАД АБТИ И АТТ ЗА В.Ф. 

22980”. 
 

 

 СМР по количествено-стойностна сметка лв. 

 20 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ  лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА БЕЗ ДДС: лв. 

 20 % ДДС лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА С ДДС: лв. 

 СЛОВОМ лв. 

 

 

Забележка: 

       1. Количествата и единичните цени на видовете работи, са посочени в 

Ценово  предложение - Приложение № 1 и са неразделна част от офертата.  

 

       2. Размер на непредвидените разходи е 20 % /двадесет процента/  

         При възникване на непредвидени работи / извън Приложение № 1 / се 

допуска разходване 20 % от стойността на предложените строително - 

монтажни работи без ДДС /. 

  

      3. Размер на авансов превод ………%, или …………. лв. с ДДС 

/Размерът на искания аванс не може да надвишава 30 % /тридесет/ от 

стойността на  поръчката без ДДС/. 

 

      4.При възлагане на непредвидени видове строително - монтажни работи, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, 

формирани при следните показатели на ценообразуване: 

-Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка ____ лв./ч.ч.; 

-Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали; 

-Допълнителни разходи върху цената на труда ___ % ; 

-Допълнителни разходи върху механизацията ___ %; 
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-Доставно - складови и транспортни разходи __ %  върху стойността на 

материалите; 

-Печалба – __ %  върху стойността на изпълнените строително – ремонтни 

работи. 

-ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност /когато е приложимо/. 

        

 

       Управител:  ...........................................  

                                                             

                                     (подпис, печат) 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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                                                                                                             Приложение № 2 

                              /Образец/ 

 

ОБОБЩЕНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 на ………………………………………………………………….. 

 

за изпълнение на строително – монтажни работи на 

ОБЕКТ 3. „1036/П - ОСН. РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ В 

ПАРКОВАТА ТЕРИТОРИЯ ВЪВ ВР 1036 - ГОРНА БАНЯ ЗА В.Ф. 

22980”. 
 

 

 СМР по количествено-стойностна сметка лв. 

 10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ  лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА БЕЗ ДДС: лв. 

 20 % ДДС лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА С ДДС: лв. 

 СЛОВОМ лв. 

 

 

Забележка: 

       1. Количествата и единичните цени на видовете работи, са посочени в 

Ценово  предложение - Приложение № 1 и са неразделна част от офертата.  

 

       2. Размер на непредвидените разходи е 10 % /десет процента/.  

         При възникване на непредвидени работи / извън Приложение № 1 / се 

допуска разходване 10 % от стойността на предложените строително - 

монтажни работи без ДДС /. 

  

      3. Размер на авансов превод ………%, или …………. лв. с ДДС 

/Размерът на искания аванс не може да надвишава 30 % /тридесет/ от 

стойността на  поръчката без ДДС/. 

 

      4.При възлагане на непредвидени видове строително - монтажни работи, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, 

формирани при следните показатели на ценообразуване: 

-Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка ____ лв./ч.ч.; 

-Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали; 

-Допълнителни разходи върху цената на труда ___ % ; 
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-Допълнителни разходи върху механизацията ___ %; 

-Доставно - складови и транспортни разходи __ %  върху стойността на 

материалите; 

-Печалба – __ %  върху стойността на изпълнените строително – ремонтни 

работи. 

-ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност /когато е приложимо/. 

        

 

       Управител:  ...........................................  

                                                             

                                    (подпис, печат) 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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                                                                                                             Приложение № 2 

                              /Образец/ 

 

ОБОБЩЕНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 на ………………………………………………………………….. 

 

за изпълнение на строително – монтажни работи на 

ОБЕКТ 4. „1290/РЕМОНТ НА СГРАДА № 37- /СКЛАД 201, 202, 203/ 

ВЪВ В.Ф. 22720-СМЯДОВО”. 
 

 

 СМР по количествено-стойностна сметка лв. 

 5 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ  лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА БЕЗ ДДС: лв. 

 20 % ДДС лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА С ДДС: лв. 

 СЛОВОМ лв. 

 

 

Забележка: 

       1. Количествата и единичните цени на видовете работи, са посочени в 

Ценово  предложение - Приложение № 1 и са неразделна част от офертата.  

 

       2. Размер на непредвидените разходи е 5 % /пет процента/.  

         При възникване на непредвидени работи / извън Приложение № 1 / се 

допуска разходване 5 % от стойността на предложените строително - 

монтажни работи без ДДС /. 

  

      3. Размер на авансов превод ………%, или …………. лв. с ДДС 

/Размерът на искания аванс не може да надвишава 30 % /тридесет/ от 

стойността на  поръчката без ДДС/. 

 

      4.При възлагане на непредвидени видове строително - монтажни работи, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, 

формирани при следните показатели на ценообразуване: 

-Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка ____ лв./ч.ч.; 

-Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали; 

-Допълнителни разходи върху цената на труда ___ % ; 

-Допълнителни разходи върху механизацията ___ %; 
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-Доставно - складови и транспортни разходи __ %  върху стойността на 

материалите; 

-Печалба – __ %  върху стойността на изпълнените строително – ремонтни 

работи. 

-ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност /когато е приложимо/. 

        

 

       Управител:  ...........................................  

                                                             

                                    (подпис, печат) 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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                                                                                                             Приложение № 2 

                              /Образец/ 

 

ОБОБЩЕНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 на ………………………………………………………………….. 

 

за изпълнение на строително – монтажни работи на 

ОБЕКТ 5. „1036/АВ - РЕМОНТ НА СГРАДА - СКЛАД ЗА АВ ЗА В.Ф. 

22980”. 
 

 

 СМР по количествено-стойностна сметка лв. 

 10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ  лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА БЕЗ ДДС: лв. 

 20 % ДДС лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА С ДДС: лв. 

 СЛОВОМ лв. 

 

 

Забележка: 

       1. Количествата и единичните цени на видовете работи, са посочени в 

Ценово  предложение - Приложение № 1 и са неразделна част от офертата.  

 

       2. Размер на непредвидените разходи е 10 % /десет процента/.  

         При възникване на непредвидени работи / извън Приложение № 1 / се 

допуска разходване 10 % от стойността на предложените строително - 

монтажни работи без ДДС /. 

  

      3. Размер на авансов превод ………%, или …………. лв. с ДДС 

/Размерът на искания аванс не може да надвишава 30 % /тридесет/ от 

стойността на  поръчката без ДДС/. 

 

      4.При възлагане на непредвидени видове строително - монтажни работи, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, 

формирани при следните показатели на ценообразуване: 

-Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка ____ лв./ч.ч.; 

-Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали; 

-Допълнителни разходи върху цената на труда ___ % ; 

-Допълнителни разходи върху механизацията ___ %; 
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-Доставно - складови и транспортни разходи __ %  върху стойността на 

материалите; 

-Печалба – __ %  върху стойността на изпълнените строително – ремонтни 

работи. 

-ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност /когато е приложимо/. 

        

 

       Управител:  ...........................................  

                                                             

                                  (подпис, печат) 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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                                                                                                             Приложение № 2 

                              /Образец/ 

 

ОБОБЩЕНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 на ………………………………………………………………….. 

 

за изпълнение на строително – монтажни работи на 

ОБЕКТ 6. „ОСН. РЕМОНТ НА СГРАДА №39 ВЪВ В.Ф. 28860 - ГОРНА 

МАЛИНА”. 
 

 

 СМР по количествено-стойностна сметка лв. 

 10 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ  лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА БЕЗ ДДС: лв. 

 20 % ДДС лв. 

  ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА С ДДС: лв. 

 СЛОВОМ лв. 

 

 

Забележка: 

       1. Количествата и единичните цени на видовете работи, са посочени в 

Ценово  предложение - Приложение № 1 и са неразделна част от офертата.  

 

       2. Размер на непредвидените разходи е 10 % /десет процента/.  

         При възникване на непредвидени работи / извън Приложение № 1 / се 

допуска разходване 10 % от стойността на предложените строително - 

монтажни работи без ДДС /. 

  

      3. Размер на авансов превод ………%, или …………. лв. с ДДС 

/Размерът на искания аванс не може да надвишава 30 % /тридесет/ от 

стойността на  поръчката без ДДС/. 

 

      4.При възлагане на непредвидени видове строително - монтажни работи, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, 

формирани при следните показатели на ценообразуване: 

-Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка ____ лв./ч.ч.; 

-Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на материали; 

-Допълнителни разходи върху цената на труда ___ % ; 

-Допълнителни разходи върху механизацията ___ %; 
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-Доставно - складови и транспортни разходи __ %  върху стойността на 

материалите; 

-Печалба – __ %  върху стойността на изпълнените строително – ремонтни 

работи. 

-ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност /когато е приложимо/. 

        

 

       Управител:  ...........................................  

                                                             

                               (подпис, печат) 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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             Приложение № 4 

                /Образец/ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящата оферта е подадена от 

(наименование на участника) 

и е подписана от 

(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на 

(длъжност) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка за изпълнение на строително – монтажни работи на 

обособени позиции: ........... /посочват се само номерата на позициите за които се 

кандидатства/ 

 

Ние приемаме, че изборът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е единствено и 

изключително негово право. 

                   

 

       Управител на фирма:  .............................. 

             

                                                                                                             (подпис, печат)    

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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           Приложение №5 

                   /Образец/ 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1. Наименование на участника: 

……………………………………………………………………….……… 

 

2. Адрес: ………………………………………………………………………………… 

     (код, град, община, квартал, улица №, блок, ап.) 

телефон №................................ 

факс №...................................... 

e-mail......................................... 

3. Лице за контакти: 

4.Длъжност: 

телефон/факс№......................... 

Лична карта : 

№............................, издаден на ................................от............................................... 

ЕГН........................................... 

5. Обслужваща банка: 

6. Номер на сметката, по която ще бъдат превеждани сумите:  

IBAN 

BIG...................................................................................................................................... 

7.Титуляр на сметката ................................................................................................ 

                                    

 

 

                                                        Управител на фирма..................... 

             

                                                                                                         (подпис, печат) 

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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                Приложение № 6 

  /Образец/ 

 

Пакт за почтеност 

между Съвместно командване на силите и………….,участник 

в……………………………………….  

Днес, …………………., между Съвместно командване на силите 

и………………………………………….., участник в обществена поръчка 

за……………………………………………………, наричан по-долу за краткост 

„участник" се сключи следният 

 

Пакт за почтеност: 

 

Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка/търга, организиран на основата 

на почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от 

какъвто и да било характер. 

 

Двете страни поемат следните ангажименти, както следва: 

1. Съвместното командване на силите поема ангажимента да направи 

процедурата по възлагане на обществената поръчка/провеждане на търга прозрачна 

и достъпна за всички участници, които отговарят на условията й. Съвместното 

командване на силите ще положи всички необходими усилия да не допусне негови 

служители да поискат или приемат под каквато и да било форма подкупи и 

подаръци, предоставени директно или индиректно от участниците в обществената 

поръчка/търга, както и да наложи на виновните лица дисциплинарно наказание 

и/или да сезира компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях. 

2. Участникът, ………………………...потвърждава, че: 

(а) не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито 

пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да било 

стимули или възнаграждения на което и да било официално лице /било от страната, 

която подписва договора или от страната, за която ще се изпълнява договора/, на 

негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели обществената 

поръчка/търга, както и с цел извличане на друг тип неправомерна изгода или за 

получаване на друго предимство по незаконен начин; и 

(б) не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел 

неправомерно  ограничаване  на  конкуренцията  при  провеждане на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка/търга и сключване на съответния договор. 
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Участникът, ……………………………………………………...разбира 

изцяло както последствията от тези ангажименти, така и важността на факта, че 

Съвместното командване на силите разчита на поемането им от негова страна. 

За целите на тази обществена поръчка/търг участникът е предприел мерки, за 

да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага подкуп, 

включително от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка една от 

третите страни, работещи с него по настоящия проект като агенти, консултанти, 

партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици. 

 

Настоящият Пакт изразява морален и обществен ангажимент, представлява 

допълнение към документацията за участие в обществената поръчка/търга и се 

подава подписан от участника, заедно с офертата/заявлението за участие. На 

участниците в обществената поръчка/търга се връчва подписан от командвщия 

екземпляр. 

 

Страните приемат, че настоящият Пакт е в сила както до приключване на 

процедурата по възлагане на обществената поръчка/търга, така и за срока на 

изпълнение на договора за обществена поръчка/за отдаване под наем. 

 

 

 

ЗА СЪВМЕСТНОТО КОМАНВАНЕ                 ЗА УЧАСТНИКА: 

НА СИЛИТЕ:                                          

                                                                                 ___________________                                                 

_____________________ 

 

 

 

Забележка: Неподписването на Пакта не води до отстраняване на участника в 

процедурата 
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                 Приложение № 7 

 /Образец/ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Подписаният............................................................................................................ 

Лична карта №........................, издадена на ................................ от МВР - …...…., 

град................….........., община.......................................... ул.(бул.) 

…........................... ..............................№........., ж.к...............................бл.......... 

В качеството си на управител (изп. директор, съдружник, член на УС, член 

на съвета на директорите) на 

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

…………………………………………………………………………………………… 

ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка – изпълнение на строително – монтажни работи на обособени позиции: 1, 

2, 3, 4, 5 и 6. 

 

Декларирам, че: 

 

1. Запознат съм и приемам клаузите на приложения проект на договор. 

 2. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка. 

 3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички 

действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 

поръчката. 

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв 

предлог данните за поръчката. 

 

 

 

ДЕКЛАРАТОР: 
             /подпис и печат/ 

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение № 8 

/Образец/ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и ал.5 

от Закона за обществените поръчки 

 

от _____________________________________ с ЕГН ____________, с постоянен адрес в 

гр. ____________, настоящ адрес в гр.___________, община ________, ул. _______ с лична карта 

№ _________, издадена на _________ от ___________, _____________ (управител, член на 

управителния съвет или др. - посочва се длъжността) на _______________________ (ЕТ, ООД, 

ЕООД, АД и др. – посочва се правно-организационната форма), участник/подизпълнител в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително – 

монтажни работи на обособени позиции:1, 2 , 3, 4, 5 и 6. 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. По чл.47, ал.1 от ЗОП: 

1.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

 подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ; 

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

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

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

1.2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност; 

1.3. Представляваният от мен участник не е в производство на ликвидация или в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 

 

2. По чл.47, ал.2 от ЗОП: 

2.1. Представляваният от мен участник не е в открито производство по 

несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 

740 от Търговския закон
1
.  

2.2. Не съм лишен от правото да упражнявам определената професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за 

нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

2.2а. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения 

по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията 

и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2, доказано от възложителя с влязло в сила 

съдебно решение; 

2.3. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и 

към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 

отсрочване на задълженията, или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството 

на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 
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2.4. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

2.5. 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. По чл.47, ал.5 от ЗОП: 

3.1. Представляваният от мен участник няма лица по чл.47, ал. 4 от ЗОП, които да са 

съврзани по смисъла на §1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация; 

3.2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

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

данни. 

 

 

  

Забележка
1
: В случай че участникът е чуждестранно лице, по отношение на същия се 

декларира, че не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове и неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си. 

 

 

 

 

________________ 

(място на деклариране) 

_______________                                                           Декларатор: ___________________ 

(дата на деклариране)                                                                                                                                          

                                                                                                                      (подпис и печат) 
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Приложение № 9 

                        /Образец/ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ 

 

Долуподписаният/ата 

…………………………………………………………….,  

                                                              (име, презиме, фамилия)  

ЕГН ……………………, адрес: гр.………………………, 

община…………………….., 
                                                                             (постоянен адрес) 

ул. …………………………………………. № …..  

 

гражданство ……………………., притежаващ/а лична карта № 

...……………………., издадена на …………………………….. от МВР-гр. 

………………………………,  
                                  (дата на издаване)                                   (място на издаване)                    

 

в качеството ми на 

………………………………………………………………………., 
                                                                    (длъжност)     

в ………………………………………………………………………………………..,  
    (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ)  

със седалище …………………………………………………………………………..,  

адрес на управление: …………………………………………………………………..,  

тел. /факс …………………….,  

вписано в търговския регистър при ………………………………………………. съд 

по ф.д. №. ………… /…………….. г.  БУЛСТАТ/ЕИК ……………………………..  

  

 1. Декларирам, че капиталът на представляваното от мен юридическо 

лице/едноличен търговец, в 

размер……………………(………………………………………………………………. 

………. ) има следния произход: 

……………………………………………………….. 

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

  

 2. Декларирам, че действителен собственик по смисъла на капитала на 

горепосоченото юридическо лице/едноличен търговец са следните лица: 

 2.1…………………………………………………………………………………

…., 
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                                                   (име, презиме, фамилия/фирма) 

ЕГН/ЕИК……………………..,  

постоянен адрес:……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

…, 

 Седалище и адрес на управление: 

………………………………………………………., гражданство 

…………………………, Документ за самоличност ….…………………. 

  

2.2……………………………………………………………………………………., 
                                                   (име, презиме, фамилия/фирма) 

ЕГН/ЕИК……………………..,  

постоянен адрес:……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

…, 

 Седалище и адрес на управление: 

………………………………………………………., гражданство 

…………………………, Документ за самоличност ….…………………. 

 

и други. 

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

за деклариране на неверни обстоятелства.  

 

 ДЕКЛАРАТОР :  

 (име, фамилия, подпис, печат ) 

 

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение № 10  

/ Образец/ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВС на РБ 

 

           Подписаният: 

………………………………………………………………………..                                 
( собствено, бащино, фамилно име) 

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на 

……………………... 
                                                                                                              (дата на издаване) 

от МВР – гр. ………………………………… 
                                 (място на издаване)  

Адрес………………………………………………………….. 

………………………….... (постоянен адрес) 

представляващ ………………………………………………………………………….. 

,. 
                                      (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) 

в качеството си на …………………………………………………… 
                                                           (длъжност)  

седалище ……………………………………………………………………………….. .,                              
(адрес на управление) 

тел./факс ………………………………. ,  

вписано в търговския регистър при …………………………………………………. 

съд по ф.д. № ………………../……………… г., БУЛСТАТ / ЕИК 

……………………,  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице 

обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили 

на Република България. 

 

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

за деклариране на неверни обстоятелства.  

 

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 

 

ДЕКЛАРАТОР:   
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           Приложение № 11  

           /образец/  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

 

Подписаният..................................................................................................  

лична карта №................, издаден 

на..............................от.................................…………...  

адрес:  гр.(с)...................................................община............................…... 

ул.(бул.)................................................... №  ...., .ж.к.........................................бл...…...  

В качеството си на управител ( изп. директор, съдружник, член на УС, член 

на съвета на директорите)  

..................................................................................................... 
                                                                        (длъжност)  

на 

………………………………………………………....................................................... 
                                      (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

- при изпълнението на обществената поръчка за изпълнение на строително – 

монтажни работи по позициите /ята/ за които кандидатствам, подизпълнител/и ще 

бъде/бъдат .........................................……………….................... 

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

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 

процедурата;  

- дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще 

бъде ……………….% /словом/ от общата стойност на поръчката.  

- вида на работите, които ще извършват: 

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

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

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

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

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

 

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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          Приложение № 11.1.  

           /образец/  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

По чл. 55, ал. 5 от ЗОП 

(попълва се от подизпълнител) 

 

Долуподписаният/ата: 

________________________________________________________________________________ 

(име, презиме, фамилия ) 

притежаващ/а лична карта № _________________, издадена на _____________________ от МВР  

(дата на издаване) 

гр._______________, адрес ___________________________________________________________ 

(място на издаване)                                                                        (постоянен адрес) 

в качеството ми на _____________________________  в  

              (длъжност) 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ) 

със седалище:______________________________________________________________________ 

адрес на управление: 

__________________________________________________________________________________ 

тел./факс:  

БУЛСТАТ / ЕИК ________________________ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Представляваното от мен юридическо лице/ЕТ е съгласно и фигурира като подизпълнител в 

офертата на _________________________________________________________ 

(име на участника) 

 

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

неверни обстоятелства.  

 

 

 

 

________________ 

(място на деклариране) 

________________                                                       Декларатор: ____________________ 

(дата на деклариране)                                                                         (подпис и печат) 
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Приложение № 12  

           /образец/  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП 

 

Подписаният..................................................................................................  

лична карта №................, издаден 

на..............................от.................................…………...  

адрес:  гр.(с)...................................................община............................…... 

ул.(бул.)................................................... №  ...., .ж.к.........................................бл...…...  

В качеството си на управител ( изп. директор, съдружник, член на УС, член 

на съвета на директорите)  

..................................................................................................... 
                                                                        (длъжност)  

на 

………………………………………………………....................................................... 
                                      (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 
 За изпълнение на обекти: 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (изписват се обектите за които се 

кандидатства), са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 

минимална цена на труда. 

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

посочване на неверни данни. 

 
 

 

 

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

 

 

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение № 12 

           /образец/  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Подписаният..................................................................................................  

лична карта №................, издаден 

на..............................от.................................…………...  

адрес:  гр.(с)...................................................община............................…... 

ул.(бул.)................................................... №  ...., .ж.к.........................................бл...…...  

В качеството си на управител ( изп. директор, съдружник, член на УС, член 

на съвета на директорите)  

..................................................................................................... 
                                                                        (длъжност)  

на 

………………………………………………………....................................................... 
                                      (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 

 

Срокът на валидност на представената оферта за участие в открита 

процедура за избор на изпълнител по позициите/ ята / по които кандидатствам е 

120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от датата на крайния срок за 

подаване на офертите. 

 

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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           Приложение № 13 

           /Образец/ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП  

 

 Подписаният 

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

Лична карта №..………............., издадена на ...………........….......................... 

от…................................., адрес: град ...……...................................,  

община ......................................... ул.(бул.) .......................................................... №..…. 

ж.к. ................... бл…..... 

В качеството си на управител ( изп. директор, съдружник, член на УС, член 

на съвета на директорите)  ............................................................................................. 
                                                           (длъжност)  

на 

………………………………………………………....................................................... 
                                      (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 Основните договори за строителство и строителните обекти, въведени в 

експлоатация по предмета на поръчката или в процес на изпълнение, извършени 

от фирмата през последните пет години, включително: обект, местонахождение, 

№ на договор, възложител, стойност, срок на изпълнение са: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

строежа, 

местонахождение 

 

№ и дата на 

договора 

 

Клиент 

 

Стойност 

(безДДС) 

Срок за 

изпълнение 

или дата на 

завършване 

  за 2008 г.    

1.      

2.      

    общо:  

      

  за 2009 г.    

1.      

2      

    общо:  

  за 2010 г.    
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1.      

2.      

    общо:  

  за 2011 г.    

1.      

2.      

    общо:  

  за 2012 г.    

1.      

2.      

    общо:  

 

 Прилагам препоръки за следните обекти . 

 Прилагам препоръки относно договори за изпълнено средно или високо 

застрояване съгласно чл. 23, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ съгласно изискванията на 

раздел III. 2.2., т. 1 от обявлението.  

  

Известно ми е, че за вписване на неверни данни, подлежа на наказателна 

отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

                                                                 ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

 

 

 

 

 

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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           Приложение № 14  

           /образец/  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП  

 

 

 ОБЕКТИ: обособени позиции: 1, 2, 3, 4, 5 и 6(изписват се обектите 

за които се кандидатства). 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Съвместно командване на силите 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………………………… 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ, С КОЕТО РАЗПОЛАГА 

УЧАСТНИКЪТ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
№ 

по 

ред 

 

Марка, вид на машината, производителност, 

година на производство, състояние 

Собствена 

(наета) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 

         ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

 

 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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         Приложение № 15 

 /Образец/ 

 

 

СПИСЪК ПО ЧЛ. 51, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗОП 

 

 

ОТНОСНО: Участие в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка – изпълнение на строително – монтажни работи на обособени позиции: 1, 

2, 3, 4, 5 и 6. 

При изпълнение на строителството ще използвам следния персонал: 
                   

№ Име, презиме и фамилия Образование Специалност по части и 

професионална квалификация 

    

    

    

 

 

Управител:  

(име, фамилия, подпис, печат ) 

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение №16 

                      / образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на …………………………………………………………………….. 

 

ОТНОСНО: 1. „1036/Г - РЕМОНТ НА 6 БР. ГАРАЖИ ЗА В.Ф. 22980 - 

ГОРНА БАНЯ”. 
 

 1. Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е .................... 

/.........................../ календарни дни. 

 Срокът за изпълнение на СМР започва от датата на подписване на протокол 

обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ и се доказва с приложен линеен 

график, разработен на база предвидените СМР в Приложение № 1 от 

документацията за участие и разчет на работната ръка, който е отбелязан върху 

него. 

 2. Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ календарни дни, 

считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. 

 3. Гаранционни срокове на строително - монтажните работи: /Предложените 

гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от посочените в Наредба 

№2/31.07.2003 г. на МРРБ/. 

 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ___ години,  

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 

стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 от чл. 20, 

ал.4 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/ - _________години; 

 За гаранционнни срокове за всички изпълнени видове СМР, неупоменати в 

договора са в сила гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. на МРРБ. 

 4. При изпълнение на СМР ще използвам материали и изделия, които да 

отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).  

 

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение №16 

                      / образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на …………………………………………………………………….. 

 

ОТНОСНО: 2. „1036/АБТИ - РЕМОНТ НА СКЛАД АБТИ И АТТ ЗА 

В.Ф. 22980”. 
 

 1. Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е .................... 

/.........................../ календарни дни. 

 Срокът за изпълнение на СМР започва от датата на подписване на протокол 

обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ и се доказва с приложен линеен 

график, разработен на база предвидените СМР в Приложение № 1 от 

документацията за участие и разчет на работната ръка, който е отбелязан върху 

него. 

 2. Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ календарни дни, 

считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. 

 3. Гаранционни срокове на строително - монтажните работи: /Предложените 

гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от посочените в Наредба 

№2/31.07.2003 г. на МРРБ/. 

 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ___ години,  

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 

стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 от чл. 20, 

ал.4 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/ - _________години; 

 За гаранционнни срокове за всички изпълнени видове СМР, неупоменати в 

договора са в сила гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. на МРРБ. 

 4. При изпълнение на СМР ще използвам материали и изделия, които да 

отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).  

 

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение №16 

                      / образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на …………………………………………………………………….. 

 

ОТНОСНО: 3. „1036/П - ОСН. РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ В 

ПАРКОВАТА ТЕРИТОРИЯ ВЪВ ВР 1036 - ГОРНА БАНЯ ЗА В.Ф. 

22980”. 
 

 1. Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е .................... 

/.........................../ календарни дни. 

 Срокът за изпълнение на СМР започва от датата на подписване на протокол 

обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ и се доказва с приложен линеен 

график, разработен на база предвидените СМР в Приложение № 1 от 

документацията за участие и разчет на работната ръка, който е отбелязан върху 

него. 

 2. Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ календарни дни, 

считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. 

 3. Гаранционни срокове на строително - монтажните работи: /Предложените 

гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от посочените в Наредба 

№2/31.07.2003 г. на МРРБ/. 

 - за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, включително и за земната основа под тях - ________години; 

 - за ремонт на асфалтовата настилка- ________години. 

 За гаранционнни срокове за всички изпълнени видове СМР, неупоменати в 

договора са в сила гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. на МРРБ. 

 4. При изпълнение на СМР ще използвам материали и изделия, които да 

отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).  

 

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение №16 

                      / образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на …………………………………………………………………….. 

 

ОТНОСНО: 4. „1290/РЕМОНТ НА СГРАДА № 37- /СКЛАД 201, 202, 

203/ ВЪВ В.Ф. 22720-СМЯДОВО”. 

 1. Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е .................... 

/.........................../ календарни дни. 

 Срокът за изпълнение на СМР започва от датата на подписване на протокол 

обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ и се доказва с приложен линеен 

график, разработен на база предвидените СМР в Приложение № 1 от 

документацията за участие и разчет на работната ръка, който е отбелязан върху 

него. 

 2. Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ календарни дни, 

считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. 

 3. Гаранционни срокове на строително - монтажните работи: /Предложените 

гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от посочените в Наредба 

№2/31.07.2003 г. на МРРБ/. 

 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ___ години,  

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 

стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 от чл. 20, 

ал.4 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/ - _________години; 

 - за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, включително и за земната основа под тях - ________години; 

 За гаранционнни срокове за всички изпълнени видове СМР, неупоменати в 

договора са в сила гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. на МРРБ. 

 4. При изпълнение на СМР ще използвам материали и изделия, които да 

отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).  

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение №16 

                      / образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на …………………………………………………………………….. 

 

ОТНОСНО: 5. „1036/АВ - РЕМОНТ НА СГРАДА - СКЛАД ЗА АВ ЗА 

В.Ф. 22980”. 
 

 1. Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е .................... 

/.........................../ календарни дни. 

 Срокът за изпълнение на СМР започва от датата на подписване на протокол 

обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ и се доказва с приложен линеен 

график, разработен на база предвидените СМР в Приложение № 1 от 

документацията за участие и разчет на работната ръка, който е отбелязан върху 

него. 

 2. Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ календарни дни, 

считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. 

 3. Гаранционни срокове на строително - монтажните работи: /Предложените 

гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от посочените в Наредба 

№2/31.07.2003 г. на МРРБ/. 

 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ___ години,  

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 

стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 от чл. 20, 

ал.4 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/ - _________години; 

 За гаранционнни срокове за всички изпълнени видове СМР, неупоменати в 

договора са в сила гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. на МРРБ. 

 4. При изпълнение на СМР ще използвам материали и изделия, които да 

отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).  

 

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение №16 

                      / образец/ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на …………………………………………………………………….. 

 

ОТНОСНО: 6. „ОСН. РЕМОНТ НА СГРАДА №39 ВЪВ В.Ф. 28860 - 

ГОРНА МАЛИНА”. 
 

 1. Срокът за изпълнение на договорените видове СМР е .................... 

/.........................../ календарни дни. 

 Срокът за изпълнение на СМР започва от датата на подписване на протокол 

обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ и се доказва с приложен линеен 

график, разработен на база предвидените СМР в Приложение № 1 от 

документацията за участие и разчет на работната ръка, който е отбелязан върху 

него. 

 2. Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ календарни дни, 

считано от датата на крайния срок за подаване на офертите. 

 3. Гаранционни срокове на строително - монтажните работи: /Предложените 

гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от посочените в Наредба 

№2/31.07.2003 г. на МРРБ/. 

 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - ___ години,  

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 

стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 от чл. 20, 

ал.4 от Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ/ - _________години; 

 За гаранционнни срокове за всички изпълнени видове СМР, неупоменати в 

договора са в сила гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. на МРРБ. 

 4. При изпълнение на СМР ще използвам материали и изделия, които да 

отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.).  

 

 

        ДЕКЛАРАТОР : 

                                                                                                       /подпис и печат/  

гр. .........................  

дата ............2013 г. 
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Приложение №3 

/образец/ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………………………………………….. 

ОБЕКТ: ................................................................................................................. 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

No.            от      .      . 2013 год. 
 

 

Днес,       .      . 2013 г. в гр. София между: 

1. СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ,  БУЛСТАТ 129010207, 

със служебен адрес: гр. София п.к. 1606, бул. „Ген. Тотлебен” № 34, 

представлявано от командващия на Съвместното командване на силите генерал 

лейтенант Атанас Николов САМАНДОВ и началника на отдел „Финанси” 

подполковник Добромир АНГАРОВ, наричани за краткост в договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

 

2. _______, гр. ______  код:____, ул._____, регистрирано от 

________окръжен съд, по фирмено дело № _____. с решение _______., ЕИК 

______, представлявано от Управителя му ( изп. директор, ЕТ) _________, 

ЕГН._________ наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

в съответствие с националното законодателство на Република България, на 

основание утвърден протокол ________________________ за избор на изпълнител, 

се сключи  настоящият договор, наричан по-долу за краткост „ДОГОВОР”, заедно 

с всички приложения, неразделна част към него: 

 

ЦЕЛ НА ДОГОВОРА 

 

С настоящия договор страните уреждат отношенията помежду си относно 

реализацията на обект .................................................................................................. . 

 

I. ТЪЛКУВАНЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

1. Приложенията към договора са неразделна част от него и позоваването на 

ДОГОВОРА включва и позоваване на тях. 

2. В случай на противоречие или несъответствие между клауза на 

ДОГОВОРА и приложение към него, клаузите на договора имат предимство пред 

текста на приложението. 

3. Кореспонденцията между страните (документи, известия, откази и други 

съобщения) във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР се извършва в писмена 

форма на следните адреси. 
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За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА 

СИЛИТЕ  

гр. София п.к. 1606 

бул. „Ген. Тотлебен” № 34 

сектор „ДОП” 

Тел. +35929222880, +35929222882 

Факс: +35929223966 

________________ 

гр. ______________ 

ул._______________ 

Тел.: _____________ 

Факс: _____________ 

Е-mail: ____________ 

 

4. При промяна на адресите за кореспонденция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 

да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и обратно в срок до 3 (три) работни дни. 

При неизпълнение на това задължение ще се счита, че документи, известия, откази 

или други съобщения, изпратени на последно посочения адрес, са надлежно 

изпратени. 

5. Терминът „дни” се тълкува като календарни дни, освен ако изрично не е 

посочено, че са работни. 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

строително-ремонтни работи на обект …………………………………….., в 

съответствие с количествено- стойностната сметка /Приложение № 1/, неразделна 

част от договора.  

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява 

безвъзмездно функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба 

№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строително ремонтните работи. 

 

III. ЦЕНИ  

1. Общата стойността на възложените строително – ремонтни работи /СРР/ е 

___________лв. /____________ /, с включен ДДС, съгласно Приложение № 1. 

При сключване на договора ще бъдат отчетени изискванията на българското 

законодателство по ДДС. 

2. Окончателната стойност не може да надвишава общата стойност  по  III, т. 

1. 

 

ІV. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените СРР 

съгласно Приложение №1 срещу представени от него фактури, издадени на името 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подробни количествено - стойностни сметки, актове и 

протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. 
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2. Заплащането се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

в срок  до 60 (шестдесет) дни след представяне и заверка на разплащателните 

документи.  

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ еднократно авансово 

възнаграждение в размер на .............. (...............................................) лв. с включен 

ДДС. /Размерът на искания аванс не може да надвишава 30 % от стойността на  

поръчката без ДДС./ Авансът се превежда до 60 дни след подписване на Протокол 

обр. 2 за откриване на строителната площадка за обекта и след представяне на 

оригинал на 100% безусловна и неотменяема банкова гаранция за исканата сума в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срок на валидност 20 (двадесет) работни дни след 

подписване на протокола за приемане на обекта и фактура за размера на искания 

аванс. Формата и съдържанието на банковата гаранция се съгласува 

предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 4. Авансът за обекта се погасява, като от стойността на извършените 

строително – ремонтни работи се приспада пропорционално % от приведения 

аванс, започвайки от първото актуване. Със същите стойности ще се намалява и 

банковата гаранция, обезпечаваща преведения аванс след представяне на 

документите по т. 1 от раздел IV в  Съвместното командване на силите.  

 5. Строително - ремонтните работи, изпълнявани в отклонение от 

нормативно установените правила за изпълнение и приемане на СРР/ съгласно 

ПИПСМР/, не се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6. При възникване на непредвидени допълнителни количества или видове 

СРР, в рамките на общата стойността на възложените строително – ремонтни 

работи съгласно III.1. същите се изпълняват само след вписване в заповедната 

книга на обекта, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплащат както следва: 

6.1. В случаите по т. 6, когато действително изпълнените количества 

строително – ремонтни работи надвишават заложените количества в Приложение 

№ 1 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените 

СРР по посочените от него в Приложение №1 единични цени. 

6.2. В случаите по т. 6, при възлагане на други видове строително - 

ремонтни работи, извън изброени в Приложение №1 от договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, 

формирани при следните показатели на ценообразуване: 

6.2.1. Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка ____ лв./ч.ч. 

6.2.2. Разход на материали – по УСН и доказани с фактури цени на 

материали. 

6.2.3. Допълнителни разходи върху цената на труда  ____% . 

6.2.4  Допълнителни разходи върху механизацията _____ %. 

6.2.5. Доставно - складови и транспортни разходи ____ %  върху стойността 

на материалите. 

6.2.6. Печалба – ____ %  върху стойността на изпълнените строително – 

ремонтни работи. 

6.2.7. ДДС – 20 % съгласно Закона за добавената стойност. 
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7. Окончателната стойност на договора ще се определи на база подписани 

количествено - стойностни сметки за действително извършените строително – 

ремонтни работи.  

Окончателната стойност на договора не може да надвиши стойността по 

раздел ІІI, т. 1 от настоящият договор. 

 

V. СРОКОВЕ 

1. Срокът за изпълнение на договорените видове работи е ____ /______/ 

календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. 2 за 

откриване на строителната площадка. За крайна дата на приключване на 

строителството се счита датата на завеждане в деловодството на Съвместното 

командване на силите на писмена покана от Изпълнителя за подписване на приемо 

– предавателен протокол. 

2. Изпълнението на строителството може да се спира, установяващо се с Акт 

обр.10 от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ при следните условия : 

2.1. Изключително неблагоприятни климатични условия, установени с 

протокол между участниците в строителството; 

2.2. Освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като 

природни бедствия, война, граждански размирици и др.; 

2.3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до 

строителната площадка /за всеки един подобект по отделно/  за извършване на 

строително – ремонтните работи, установена с протокол между участниците в 

строителството. 

3. При спиране на строително – ремонтните работи на основание на 

договора, крайният срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на 

спирането. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител имат право във всеки момент 

от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството 

и количеството на изпълнените строително – ремонтни работи. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лицата, които ще 

упражняват строителен контрол при изпълнение на строително – ремонтните 

работи и ще следят за качеството на изпълняваните СРР. Те ще извършват контрол 

на количествата и единичните цени на СРР, ще проверяват и подписват актове, 

количествено - стойностните сметки и протоколи.  

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заверява извършените и доказани с 

подробни количествени сметки СРР и други разходи, като в 60 (шестдесет) дневен 

срок след издаване на фактура, ще преведе дължимата сума по банковата сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до обекта, съгласно  

предварително представения списък на лицата и механизацията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходими за изпълнение на поръчката. 
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5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнени работи 

да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за 

изпълнение и приемане на строително – монтажните работи и нормативните 

документи, като всички разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при невъзможност да осигури 

необходимите средства за завършване на строежа, да подпише акт образец 10 за 

спиране на строителство. 

7. При виновно неизпълнение на договорираните срокове в раздел V,  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за окончателно 

намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на възстановяване. 

 

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СРР по Приложение № 1 при спазване на нормативно 

установените правила за изпълнение и приемане на строителните и монтажни 

работи, и изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава материалите и строителните продукти, 

които ще се влагат в изпълнение на строително – ремонтните работи да отговарят 

на техническите спецификации съгласно Наредбата за съществените изисквания 

към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. 

Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на строително – 

ремонтните работи да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със 

сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на 

български език.  

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя в срок всички  документи, 

протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените 

СРР и приемането на обекта –  декларации за съответствие, протоколи, актове и 

други. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява нарежданията на 

определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по раздел VI, т. 1 и т. 2. 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка в 7 /седем/ 

дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се 

дефекти и недостатъци на изпълнените от него строително – ремонтните работи в 

гаранционен срок. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не изпълнява писмени или устни 

разпореждания без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение 

промени в  някои от позициите. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти при 

неправилна експлоатация на сградите и съоръженията. 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписването на този Договор да 

представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

8.1. Документ, че е вписан в Централния професионален регистър на 

строителя първа група, трета категория строежи. 



63 

 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 7 дневен срок след подписването на 

този Договор, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид (на хартиен и 

оптичен носител) списъци на лицата, механизацията и техниката, необходими за 

изпълнение на  поръчката.  

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури квалифицирано техническо 

ръководство за изпълнение на строително – ремонтните работи през целия период 

на изпълнението на обекта. 

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе всички необходими мерки за 

опазване на пътищата и подходите, ползвани от него по време на строителството, 

както и за безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна 

отговорност. В случай на констатирана и писмено доказана повреда на 

съществуващите пътища и подходи при изпълняваните от него СРР,  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да ги ремонтира за своя сметка.  

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва със свои представители в 

комисии, назначени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на 

нормативната уредба. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди подписване на настоящия 

договор да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неотменима и безусловна гаранция в 

размер на 3% (три процента) от предложената стойност на договора, като 

обезпечение за добро изпълнение на договора, във вид на парична сума, която се 

превежда по сметка на военно формирование 46430 – София, Банка: 

УниКредитБулбанк IBAN: BG14 UNCR 7000 3320 7399 16, BIC: UNCRBGSF или 

банкова гаранция със срок на валидност 20 (двадесет) работни дни след приемане 

на обекта с приемо-предавателен протокол. 

Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от 

стойността по раздел III, т.1 без ДДС, в размер на ............. (цифром и словом) с 

ДДС се освобождава в 5 (пет) дневен срок след приемане на обекта с приемо-

предавателен протокол. 

Възложителят може да задържи представената гаранция за изпълнение на 

договора ако: 

а. В процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който 

е внесен за решаване от компетентен съд; 

б. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора 

или договорът бъде развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично 

и друго неизпълнение. В тези случаи задържаната гаранция не изчерпва правата на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

 

VІІI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

 

      1. Гаранционни срокове  

 - за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда __ години;  
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 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и 

стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за 

вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – __ 

години; 

 - за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, включително и за земната основа под тях - ________години; 

 - за ремонт на асфалтовата настилка- ________години. 

 Гаранционни срокове за всички изпълнени видове СРР, неупоменати в 

договора са минималните гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 

31.07.2003 г. на МРРБ. 

 2. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на Приемо - 

предавателния протокол за обекта. 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ  

1. При неизпълнение срока за строителство ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на  1 % от общата стойност на договорираните видове СРР без 

ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %. 

2. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по договора, 

той дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху неиздължената сума без ДДС, 

но не повече от 10 % . 

3. При виновно прекратяване на Договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият дължи неустойка в размер на 20 %  от общата стойност на договора по 

III.1.  

4. За неустойката по т.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удовлетворява от дължимото 

по договора възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. Настоящия договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства: 

1.1. По взаимно съгласие. 

1.2. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи предаването на 

обекта с повече от 30 дни или няма да извърши строително - ремонтните работи 

по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 

договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на строителя само 

стойността на тези работи, които са изпълнени качествено и могат да му бъдат 

полезни. 

2. Прекратяването на настоящия договор, независимо от причините, не 

освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за изпълнените на 

обекта СРР. 

 

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала и известна при или по повод на 

изпълнението на този договор.   
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2. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали 

относно изпълнението му по взаимно съгласие, а при не постигане на съгласие - 

по реда на действащото законодателството на Република България. 

3.Адреса и банковите сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са следните: 

Адрес: _______, ул. ____________ 

Лице за контакти: _____________ 

Банка: _______________________ 

Банкова сметка: IBAN ____________ 

Код:  BIC _______________________ 

 

4. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени посочените в предходната точка данни, 

без да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният не отговаря за неполучени 

съобщения, призовки и други подобни. 

 

Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля изпълнението 

на своите договорни задължения или да делегира права по тях на трети лица и 

дружества, които не са страна по настоящия договор. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка една от страните. 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Приложение № 1 – Ценово предложение – _____ листа; 

 Приложение №2 - Списък на представители на Възложителя от  Съвместно 

командване на силите, които ще  упражняват строителен контрол за обект „1036/Г 

- РЕМОНТ НА 6 БР. ГАРАЖИ ЗА В.Ф. 22980 - ГОРНА БАНЯ”– 1 лист. 
 

 

 

Д О Г О В А Р Я Щ И 

 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

Генерал-лейтенант:                                              Управител: 
 

                    Атанас  САМАНДОВ                                  
 

 

 

Подполковник: 

Добромир  АНГАРОВ 
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        Приложение 1  
            

    КОЛИЧЕСТВЕНА   СМЕТКА   

за обект „1036/Г - РЕМОНТ НА 6 БР. ГАРАЖИ ЗА В.Ф. 22980 - ГОРНА БАНЯ” 

            

№ Наименование мярка К-во Ед. цена Стойност 

  РЕМОНТ НА ГАРАЖ № 7         

1 

Полагане на мазана  еластична хидроизолация 

на плосък покрив с размери 81 м.дължина 18м. 

ширина с два пласта армировка  

кв.м. 1458,00     

2 

Възстановяване съществуващата хоризонтална 

мълниезащитна мрежа ф 8 мм от арматурно 

желязо 

кв.м. 672,00     

3 

Възстановяване на вертикалната заземителна 

инсталация с дължина 6 м.от неръждаем 

стоманен профил 50/50/5 

м. 6,00     

4 
Направата на връзка между хоризонталната  и 

вертикалната заземителна инсталация 
бр. 2,00     

5 
Ремонт на вътрешно стоящо трифазно ел.табло 

на гараж № 7 
бр. 1,00     

6 

 Доставка и полагане на кабел СВТ 4х4 кв. мм. 

за възстановяване на захранването от 

захранващата касета до вътрешно трифазно 

ел.табло на гаража  

м. 125,00     

7 

Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 

посредством антигронови скоби за ремонт и 

възстановяване на вътрешно осветление по 

тавана    

м. 255,00     

8 

Доставка и монтаж на противовлажни 

осветителни тела с мощност 100 W /14реда по 

3 бр. на ширина на парка / 

бр. 42,00     

  РЕМОНТ НА ГАРАЖ № 9         

9 
Ремонт на вътрешно трифазно ел. табло на 

гаража  
бр. 1,00     

10 

Доставка и полагане на кабел СВТ 4х4 кв. мм. 

за възстановяване на захранването от парк № 7 

до вътрешно трифазно ел.табло на гараж № 9 

м. 35,00     

11 

Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 кв. 

мм. посредством антигронови скоби за ремонт 

на  вътрешно осветление по тавана      

м. 368,00     
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12 

Доставка и монтаж на противовлажни 

осветителни тела с мощност 100 W /14реда по 

3 бр. на ширина на парка / 

бр. 54,00     

13 
Възстановяване на  разклонителните кутии по 

тавана (подмяна и монтаж на нови)  
бр. 54,00     

14 

Доставка и полагане на кабел ШКПТ 3 х 16+10 

кв.мм. за възстановяване на захранването на 

районното осветление от захранващата касета 

до отделните гаражи 7,9,10,11,12 и 13 . 

м. 220,00     

15 

Доставка и монтаж на осв.тела тип "Змийска 

глава" от по 400 W за възстановяване на 

районното осветление на  14 бр. осветителни 

стълбове   

бр. 28,00     

  РЕМОНТ НА ГАРАЖ № 10         

16 
Ремонт на вътрешно стоящо трифазно ел. 

табло на гаража  
бр. 1,00     

17 

Доставка и полагане на кабел СВТ 4х4 кв. мм. 

за възстановяване на захранването от парк № 9 

до вътрешно трифазно ел. табло на гараж № 10 

м. 368,00     

18 

Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 кв. 

мм. посредством антигронови скоби за ремонт 

на  вътрешно осветление по тавана      

м. 368,00     

19 

Доставка и монтаж на противовлажни 

осветителни тела с мощност 100 W /14реда по 

3 бр. на ширина на парка / 

бр. 54,00     

20 
Възстановяване на  разклонителните кутии по 

тавана (подмяна и монтаж на нови)  
бр. 54,00     

  РЕМОНТ НА ГАРАЖ № 11         

21 
Ремонт на вътрешно стоящо трифазно ел.табло 

на гаража  
бр. 1,00     

22 

Доставка и полагане на кабел СВТ 4х4 кв. мм. 

за възстановяване на захранването от гараж 

№10 до вътрешно трифазно ел. табло на гараж 

№ 11 

м. 35,00     

23 

Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 кв. 

мм. посредством антигронови скоби за ремонт 

на  вътрешно осветление по тавана      

м. 368,00     

24 

Доставка и монтаж на противовлажни 

осветителни тела с мощност 100 W /14реда по 

3 бр. на ширина на парка / 

бр. 54,00     

25 
Възстановяване на  разклонителните кутии по 

тавана (подмяна и монтаж на нови)  
бр. 48,00     
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  РЕМОНТ НА ГАРАЖ № 12         

26 
Ремонт на вътрешно стоящо трифазно ел. 

табло на гаража  
бр. 1,00     

27 

Доставка и полагане на кабел СВТ 4х4 кв. мм. 

за възстановяване на захранването от гараж № 

11 до вътрешно трифазно ел.табло на гараж № 

12 

м. 35,00     

28 

Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 кв. 

мм. посредством антигронови скоби за ремонт 

на  вътрешно осветление по тавана      

м. 368,00     

29 

Доставка и монтаж на противовлажни 

осветителни тела с мощност 100 W /14реда по 

3 бр. на ширина на парка / 

бр. 54,00     

30 
Възстановяване на  разклонителните кутии по 

тавана (подмяна и монтаж на нови)  
бр. 48,00     

  РЕМОНТ НА ГАРАЖ № 13         

31 
Възстановяване на вътрешно трифазно 

ел.табло  
бр. 4,00     

32 

Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 кв. 

мм. посредством антигронови скоби за ремонт 

на  вътрешно осветление по тавана      

бр. 48,00     

33 
Доставка и монтаж на противовлажни 

осветителни тела с мощност 100 W  
бр. 48,00     

34 

Възстановяване на ел.захранването на 

осветление с двойка осв.тела тип " Змийска 

глава" от по 400 вата  

бр. 5,00     

35 
Възстановяване на  разклонителните кутии по 

тавана (подмяна и монтаж на нови)  
бр. 40,00     

36 
Почистване  на изолационните фуги между 

снадките покривните панели  
м. 504,00     

37 
Заливане със силиконова смес междупанелните 

фуги на покривните панели  
м. 504,00     

38 
Доставка и монтаж на трифазни контакти в 

петте клетки на на 4-та секция 
бр. 15,00     

39 

Възстановяване на кабела СВТ 3х2,5 мм до  

трифазните контакти в петте клетки на 4-та 

секция 

м. 54,00     

40 
Остъкляване  с армирано стъкло върху метални 

рамки 
кв.м. 72,00     

           ВСИЧКО СМР :                                          

           ДДС - 20 %     

          КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА с ДДС     
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        Приложение 1  

          /образец/ 
            

    КОЛИЧЕСТВЕНА   СМЕТКА   

за обект „1036/АБТИ - Ремонт на склад АБТИ и АТТ за в.ф. 22980” 

            

            

№ Наименование мярка К-во Ед. цена Стойност 

1 
Остъкляване с 4 мм стъкла върху метални 

рамки 
кв.м. 50,00     

2 
Проверка и възстановяване на трифазно 

четирикръгово главно ел. табло 
бр. 1,00     

3 

Доставка и полагане на кабел СВТ 3х2,5 

посредством антигронови скоби за ремонт и 

възстановяване на вътрешно осветление по 

тавана    

м. 248,00     

4 

Доставка и полагане на кабел ШКПТ 3х16 +12 

кв.мм.за възстановяване на захранването от 

захранващата касета до вътрешно трифазно 

ел.табло на склада  

м 45,00     

5 
Доставка и монтаж на противовлажни 

осветителни тела с мощност 60 W 
бр. 64,00     

6 
Демонтаж на ел. ключове и  разклонителни 

кутии 
бр. 14,00     

7 
Доставка и монтаж на ел. ключове и ел. 

контакти за обикновена инсталация  
бр. 16,00     

8 

Възстановяване на ел.захранването на осв.тела 

тип " Змийска глава" (единични) от по 400 вата 

над козирката на склада 

бр. 3,00     

9 
Ремонт на ел.табло за включването на 

външното осветление пред склада 
бр. 1,00     

10 

Очукване  на стара циментова замазка по 

козирката с ширина 1,5 м. на северната стена 

на сградата  

кв.м. 78,40     

11 
Изравнителна циментова замазка  3 см. по 

козирката  
кв.м. 78,40     

12 Битумен грунд кв.м. 78,40     

13 
Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит на 

топло битумно лепило на козирката  
кв.м. 78,40     

14 
Обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм по 

козирката 
кв.м. 78,40     
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15 
Набиване на оземителен кол поцинкован 3 м. 

50/50/5 
бр. 2,00     

           ВСИЧКО СМР :                                          

           ДДС - 20 %     

          КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА с ДДС     
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        Приложение 1 
          /образец/ 

            

    КОЛИЧЕСТВЕНА   СМЕТКА   

за обект „1036/П - Осн. ремонт на участък от пътя в парковата територия  

във ВР 1036 - Горна Баня за в.ф. 22980" 

            

№ Наименование мярка К-во Ед. цена Стойност 

I. 
Въстановяване на разрушени участъци от 

бетонов път с площ 378 м2 
        

1 
Основа от заклинен трошен камък с дебелина 

15 см. 
м3 42,00     

2 
Направа на кръпки със средна дебелина 10 см 

на бетонова настилка с бетон В 20 
м3 38,00     

II. 
Въстановяване на разрушени участъци от 

асфалтов път с площ 473 м2 
        

1 
Разваляне на асфалтова настилка и направа на 

асфалтови кръпки с дебелина 4 см 
м2 473,00     

           ВСИЧКО СМР :                                          

           ДДС - 20 %     

          КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА с ДДС     
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     Приложение1 

     /образец/ 

      

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

Обект: 1290/Ремонт на сграда № 37- /склад 201, 202, 203/ във в.ф. 22720-Смядово 

      

№ Вид дейност мярка 
Коли- 

чество 

Ед.цена 

/лв./ 

Стойност 

/лв./ 

РЕМОНТ НА ПОКРИВ СКЛАД № 201     

1 Демонтаж керемиди, вкл. спускане по коруба м2 400,00     

2 
Разваляне на летвена и дъсчена обшивки по 

покрив  
м2 400,00     

3 Демонтаж на изгнили носещи елементи м3 1,00     

4 
Покриване с дифузно подпокривно фолио - един 

пласт със застъпване 
м2 400,00     

5 
Направа на летвена и дъсчена обшивки по 

покрив за керемиди 
м2 400,00     

6 
Покривни конструкции от бичен иглолистен 

материал 
м3 1,00     

7 Покриване със стари керемеди м2 300,00     

8 
Покриване с нови керемеди върху дъсчена 

обшивка 
м2 100,00     

9 Покриване с капаци на била и ръбове м 20,85     

10 
Демонтаж на готови висящи олуци от 

поцинкована ламарина 
м 41,70     

11 
Доставка и монтаж на готови висящи олуци от 

поцинкована ламарина 
м 41,70     

12 
Доставка и монтаж на водосточна тръба от 

поцинкована ламарина 
м 20,00     

13 
Монтаж на водосточно казанче от поцинкована 

ламарина 
бр 4,00     

14 
Наковаване на челни рендовани дъски 15 см. 

ширина на покрив 
м 71,70     

РЕМОНТ НА ПОКРИВ СКЛАД № 202     

1 Демонтаж керемиди, вкл. спускане по коруба м2 700,00     

2 Разваляне на летвена обшивка по покрив  м2 700,00     

3 Демонтаж на изгнили носещи елементи м3 1,05     

4 
Покриване с дифузно подпокривно фолио - един 

пласт със застъпване 
м2 700,00     
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5 
Направа на летвена обшивка по покрив за 

керемиди 
м2 700,00     

6 
Покривни конструкции от бичен иглолистен 

материал 
м3 1,05     

7 Покриване със стари керемеди м2 460,00     

8 
Покриване с нови керемеди върху дъсчена 

обшивка 
м2 240,00     

9 Покриване с капаци на била и ръбове м 23,85     

10 
Демонтаж на готови висящи олуци от 

поцинкована ламарина 
м 47,70     

11 
Монтаж на готови висящи олуци от поцинкована 

ламарина 
м 47,70     

12 
Монтаж на водосточна тръба от поцинкована 

ламарина 
м 20,00     

13 
Монтаж на водосточно казанче от поцинкована 

ламарина 
бр 4,00     

14 
Наковаване на челни рендовани дъски 15 см. 

ширина на покрив 
м 77,70     

РЕМОНТ НА ПОКРИВ СКЛАД № 203     

1 Демонтаж керемиди, вкл. спускане по коруба м2 400,00     

2 Разваляне на летвена обшивка по покрив  м2 400,00     

3 Демонтаж на изгнили носещи елементи м3 1,10     

4 
Покриване с дифузно подпокривно фолио - един 

пласт със застъпване 
м2 440,00     

5 
Направа на летвена обшивка по покрив за 

керемиди 
м2 400,00     

6 
Покривни конструкции от бичен иглолистен 

материал 
м3 1,10     

7 Покриване със стари керемеди м2 300,00     

8 
Покриване с нови керемеди върху дъсчена 

обшивка 
м2 100,00     

9 Покриване с капаци на била и ръбове м 20,85     

10 
Демонтаж на готови висящи олуци от 

поцинкована ламарина 
м 41,70     

11 
Монтаж на готови висящи олуци от поцинкована 

ламарина 
м 41,70     

12 
Монтаж на водосточна тръба от поцинкована 

ламарина 
м 20,00     

13 
Монтаж на водосточно казанче от поцинкована 

ламарина 
бр 4,00     
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14 
Наковаване на челни рендовани дъски 15 см. 

ширина на покрив 
м 71,70     

           ВСИЧКО СМР :                                          

           ДДС - 20 %     

          КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА с ДДС     
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        Приложение 1 

          /образец/ 

            
    КОЛИЧЕСТВЕНА   СМЕТКА   

за обект „1036/АВ - Ремонт на сграда - склад за АВ за в.ф. 22980” 

            

№ Наименование мярка К-во Ед. цена Стойност 

1 
Висящи улуци от поцинкована ламарина 0,5 

мм  
м 10     

2 

Очукване  на стара циментова замазка по 

козирката с ширина 1,5 м. на северната стена 

на сградата  

кв.м. 39,2     

3 
Изравнителна циментова замазка 3 см. по 

козирката  
кв.м. 39,2     

4 Битумен грунд кв.м. 39,2     

5 
Хидроизолация с 1 усилен пласт воалит на 

топло битумно лепило на козирката  
кв.м. 39,2     

6 
Обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм по 

козирката 
кв.м. 39,2     

7 
Водосточни тръби от поцинкована ламарина 

0,5 мм 
м 20     

8 

Доставка и монтаж на PVC Прозорец 

135х95см., четири камерен профил, бял, 

еднокрилен, отваряем на долен хоризонтален 

едноосов механизъм и ножица за задържане, 

стъклопакет бяло-бяло със стъкла 4 мм. 

бр. 4     

9 

Доставка и монтаж на PVC Прозорец 

130х160см., четири камерен профил, бял, 

разделен на две равни части, с едно отваряемо 

дясно крило, едноосов механизъм, стъклопакет 

бяло-бяло със стъкла 4 мм. 

бр. 4     

10 

Доставка и монтаж на PVC Прозорец 

130х180см., четири камерен профил, бял, 

разделен на две равни части, с едно отваряемо 

дясно крило, едноосов механизъм, стъклопакет 

бяло-бяло със стъкла 4 мм. 

бр. 4     

11 

Доставка и монтаж на PVC Прозорец 

200х100см., четири камерен профил, бял, 

разделен на две равни части, с едно отваряемо 

дясно крило, едноосов механизъм, стъклопакет 

бяло-бяло със стъкла 4 мм. 

бр. 1     
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12 

Доставка и монтаж на PVC Прозорец 

180х80см., четири камерен профил, бял, 

разделен на две равни части, с едно отваряемо 

дясно крило, едноосов механизъм, стъклопакет 

бяло-бяло със стъкла 4 мм. 

бр. 1     

13 

Доставка и монтаж на PVC Прозорец 

180х100см., четири камерен профил, бял, 

разделен на две равни части, с едно отваряемо 

дясно крило, едноосов механизъм, стъклопакет 

бяло-бяло със стъкла 4 мм. 

бр. 1     

14 

Доставка и монтаж на PVC Прозорец 

140х80см., четири камерен профил, бял, 

разделен на две равни части, с едно отваряемо 

дясно крило, едноосов механизъм, стъклопакет 

бяло-бяло със стъкла 4 мм. 

бр. 2     

15 

Доставка и монтаж на PVC Прозорец 

150х80см., четири камерен профил, бял, 

еднокрил, отваряем с десен едноосов механи- 

зъм, стъклопакет бяло-бяло със стъкла 4 мм. 

бр. 1     

16 
Доставка и монтаж на дървени врати двукрили 

140/255 см. каса 29 см. 
бр. 2     

17 
Доставка и монтаж на дървена врата еднокрила 

140/240 см. каса 29 см. 
бр. 1     

18 Остъкляване с 4 мм стъкла  кв.м. 8     

19 
Ремонт на външно главно трифазно ел.табло за 

склада  
бр. 4     

20 

Възстановяване  на осветителни тела тип 

"Змийски глави" от 400 W за външното 

осветление (доставка и монтаж на 

осветителните тела и смяна на кабела в стълба) 

бр. 2     

21 Подмяна захранващ ел.кабел СВТ 3х2,5 м. 48     

22 
Подмяна на разклонителните кутии на 

ел.захранване за осветителните тела. 
бр. 130     

23 Демонтаж на ел. ключове и кутии бр. 5     

24 
Монтаж на ел. ключове и ел. контакти за 

обикновена инсталация 
бр. 5     

25 Проверка и ремонт на заземяването  бр. 2     

26 
Набиване на оземителен кол поцинкован 3 м. 

50/50/5 
бр. 6     

           ВСИЧКО СМР :                                          

           ДДС - 20 %     

          КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА с ДДС     
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        Приложение 1  

          /образец/ 
            

    КОЛИЧЕСТВЕНА   СМЕТКА   

за обект „Осн. ремонт на сграда №39 във в.ф. 28860 - Горна Малина” 

            

            

№ Наименование мярка К-во Ед. цена Стойност 

1 Демонтаж на стара хидроизолация   м
2
 2320,00     

2 Битумен грунд м
2
 2320,00     

3 

Доставка и залепване на два пласта изолация 

(първи пласт усилен воалит 4 кг., втори – 

усилен воалит 4 кг. с посипка) 
м

2
 2320,00     

4 Подвиване на стрехи лин.м 90,00     

5 Бордова обшивка  от поцинкована ламарина лин.м 36,00     

           ВСИЧКО СМР :                                          

           ДДС - 20 %     

          КРАЙНА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА с ДДС     

 


