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Технически проект част  „Технологична” и обяснителна записка за обект:”Дом за 
възрастни с психични разстройства” с. Петково.   

 
 
 

 
ТОМ І 

                                
 
 

 
  1.Решение № 4 от 11.03.2011 год. на Кмета на Община Смолян за провеждане на 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка  и монтаж на 
кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за 
възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”, по обособени позиции :                     
 Обособена позиция №1  
 Обособена позиция № 2  
 2.Обявление за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. 
Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”, по 
обособени позиции : 

 Обособена позиция №1  
     Обособена позиция № 2  
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   Настоящата процедура за възлагане на  обществена поръчка се провежда в изпълнение 
на Договор BG161РО001/1.1-01/2007/058 от 22.05.2009г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), сключен 
между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и община Смолян. 

 
 І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО 
РАЗВИТИЕ” (2007-2013) 
 
 Опертивна програма „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) представлява единна 
оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми 
за финансиране по цел „Сближаване” на политиката за сближаване на ЕС. ОПРР е 
разработена в съответствие с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите 
насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 година и е в съответствие с 
Националната стратегическа референтна рамка на Република България и с Националната 
програма за реформи. 
 Обща цел на програмата е подобряване качеството на живот и работна среда с по-
добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална 
конкурентноспособност и устойчиво развитие. 

  Специфични цели на програмата са: 
  - изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-
слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможностите 
за приоритет и развитие; 

  - осигуряване на по-добър достъп до пътни, информационни и комуникационни 
технологии и енергийни мрежи за изостаналите райони; 

  - повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на 
устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока 
добавена стойност; 

  - мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални 
възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие. 

 Стратегията на ОПРР е да се повиши конкурентноспособността и привлекателността 
на регионите и общините и да се намалят различията между и особено в рамките на шестте 
района за планиране на ниво NUTS ІІ посредством подобряване на индустриалната, 
жилищната, социалната, екологичната и културната среда на градските райони и 
достъпността на селските райони по отношение на пътните, информационните и 
комуникационни, както и енергийните мрежи. 

  Сключеният между община Смолян и Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство Договор № BG161РО001/1.1-01/2007/058 от 22.05.2009г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), 
по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007 
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна 
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инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски арeали по приоритетна ос 
1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” за изпълнение на проект: „Подобряване на 
условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични 
разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с 
увреждания „Звънче”, гр. Смолян. 

 

ІІ.ОБЩИ УСЛОВИЯ, СЪДЪРЖАЩИ ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ОБЕКТА НА 
ПОРЪЧКАТА 
 

  2.1.  Обект на поръчката: пълно описание 
 Обектът на настоящата обществена поръчка са:  
 Социални заведения на територията на община Смолян: 

- Дом за стари хора в с. Фатово; 
- Дом за възрастни с психически разстройства в с. Ровино; 
- Дом за възрастни с психически разстройства в с. Петково; 
 
Домът за стари хора в с. Фатово е с капацитет 90 места и се състои от 3 сгради, посочени в 

проекта като „Блок 1 – лежащи”, „Блок 2 – ходещи и администрация” и „Блок 3 – Ходещи”. 
Домът е разположен в землището на с. Фатово, община Смолян и е в непосредствена близост до 
града в южна посока. Съществуващите сгради са в лошо състояние и затова се предвижда 
извършване на цялостни ремонтни работи включващи: топлоизолация, подмяна на покривите, 
монтиране на слънчеви панели, подмяна на съществуващите дограми, облицовки, врати, 
електрическа инсталация, доставка на медицинско, рехабилитационно и кухненско оборудване. 
Там където се изисква по стълбищните рамена ще се поставят платформи за хора с увреждания, 
както и ръкохватки по стените на коридорите за улесняване придвижването на възрастните хора.  

Кухненският блок се намира в „Блок 1 – лежащи” на кота -+0,00. Обектът съществува като 
самостоятелен в сграда и се цели да се организира изхранване на стари хора, както и 
административния и медицински персонал на Дом за стари хора . Състои се от отделни свързани 
технологично помещения : 

- Столова – заведение за обществено хранене. Предлага разнообразен асортимент, от 
кухненска и сладкарска продукция, десерти, плодове, специалитети, ястия, тестени 
изделия, безалкохолни напитки. Основна форма на обслужване е самообслужването.  

- Технологични помещения  със съответното технологично оборудване и обзавеждане 
съгласно проекта : топла кухня, Подготвителни, Умивални, хигиенно помещение, 
Складова база. 

  Пералното помещение е съществуващо и в него също ще се осъществят ремонтно 
строителни дейности с цел модернизация и преоборудване. Създадена е добра връзка за приемане 
от  помещенията до получаването им в склада за мръсно бельо, което ще се пренася на ръка или с 
колички в зависимост от количеството.  Технологичните помещения и технологичното 
обзавеждане е съгласно проекта. 

      Физиотерапевтичните уреди са предвидени да заменят старите в съществуващо 
помещение и подробно са описани в спецификацията и местонахождението им. 
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 Телевизорите са предвидени за стаите на домуващите, а компютрите и принтерите са за 
административните помещения. 

Предметът на поръчката включва демонтаж на съществуващото оборудване и обзавеждане и 
доставка и монтаж на ново. 
 

 Домът за възрастни с психически разстройства в с. Ровино е с капацитет 100 места и се 
намира в близост до гр. Смолян в източна посока. Домът е открит преди 40 години и е 
предназначен да приема жени с психически разстройства с изчерпани лечебни възможности и 
значителна психическа деградация, гарантираща оставането им в дома до края на живота им. 
Домът се помещава в една сграда, която е в изключително лошо състояние и за нея се предвиждат 
същите ремонтни работи, както и за Дома за стари хора в с. Фатово с тази разлика, че Домът в 
Ровино се състои от 1 сграда, разделена на 2 функционални блока: Административен блок и Блок 
за пациентите. За дома в с. Ровино се предвиждат същите ремонтни работи, както и за Дома за 
стари хора в с. Фатово.  

Кухненският блок се намира в „Блок за пациентите” на кота -+0,00. Обектът съществува като 
самостоятелен в сграда и се цели да се организира изхранване на болните, както и 
административния и медицински персонал на Дом за възрастни с психични разстройства . Състои 
се от отделни свързани технологично помещения : 

- Столова – заведение за обществено хранене. Предлага разнообразен асортимент, от 
кухненска и сладкарска продукция, десерти, плодове, специалитети, ястия, тестени 
изделия, безалкохолни напитки. Основна форма на обслужване е самообслужването.  

- Технологични помещения  със съответното технологично оборудване и обзавеждане 
съгласно проекта : топла кухня, Подготвителни, Умивални, хигиенно помещение, 
Складова база. 

  Пералното помещение е съществуващо и в него също ще се осъществят ремонтно 
строителни дейности с цел модернизация и преоборудване. Създадена е добра връзка за приемане 
от  помещенията до получаването им в склада за мръсно бельо, което ще се пренася на ръка или с 
колички в зависимост от количеството.  Технологичните помещения и технологичното 
обзавеждане е съгласно проекта. 

      Физиотерапевтичните уреди са предвидени да заменят старите в съществуващо 
помещение и подробно са описани в спецификацията и местонахождението им. 

 Телевизорите са предвидени за стаите на домуващите, а компютрите и принтерите са за 
административните помещения. 

Предметът на поръчката включва демонтаж на съществуващото оборудване и обзавеждане и 
доставка и монтаж на ново. 
 

Домът за възрастни мъже с психически разстройства в с. Петково е с капацитет 100 
места. Построен е преди 50г. и включва две стари сгради – спално помещение и административен 
корпус със спални, физкултурен салон, помощни постройки и нова сграда . Новата сграда е 
довършена през 2007 г и е с капацитет 67 човека. Все още се ползва старата кухня, която е с 
оборудване от повече от 25 години.. Новият кухненски блок се намира в новопостроената сграда, 
но все още не е оборудван. За пълната експлоатация на сградата трябва да се оборудва и 
пералното помещение, както и терапевтичния кабинет със необходимите съоръжения. 
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         За строително-ремонтните работи е проведена обществена поръчка по ЗОП, в която са 
предвидени всички ремонтни работи в гореописаните помещения, които предстоят да бъдат 
оборудвани и обзаведени. 

 
 Предвид факта, че по Договора за безвъзмездна помощ между управляващият орган на 
ОП „Регионално развитие и община Смолян е финансирана част от предвиденото по 
технологичните проекти  оборудване  , с което е  реално невъзможно да бъдат комплектовани 
годни за ползване кухненски помещения, Възложителят  със собствени средства ще достави 
останалото оборудване предвидено по проекта, което е обособено в  отделна обособена 
позиция № 2.   
 

a. Обособени позиции: да  
2.2.1 обособена позиция № 1 – оборудване, включено и финансирано чрез Договор за 
безвъзмездна помощ по ОП РР 
2.2.2.обособена позиция № 2  - оборудване и обзавеждане, финансирано от Община 
Смолян от бюджета на домовете 

 
  Важно !!!  
 Всеки участник следва да подаде оферти  и за двете обособени позиции, предвид 
обстоятелството, че доставеното оборудване следва да бъде съвместимо  по двете 
обособени позиции. Предвид това, Възложителят ще сключи договори за изпълнение  по 
двете обособени позиции с  един и същи изпълнител.  

 
2.3. Възможност за представяне на варианти в офертите 
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.  

2.4. Място и срок за изпълнение на поръчката 
Мястото за изпълнение на поръчката  е: сградата на Домът за стари хора в с.Фатово, 

сградите на Дома за възрастни с психически разстройства в с. Ровино и Дома за възрастни с 
психически разстройства в с. Петково.  

 Срокът за изпълнение на поръчката е: не повече от 45 (четиридесет и пет) дни, 
считано от датата  на подписване на договора за изпълнение  за обособена позиция №1, а за 
обособена позиция № 2  предложеният от участника срок за изпълнение   в дни  от всяка  
заявка на възложителя в рамките на 12 месеца от датата на сключване на договора;       
   
   Точният срок за изпълнение трябва да се оферира от участника в офертата му. 
  Графикът на изпълнението на поръчката е: посочва се от участника в офертата му. 

 2.5.  Разходи за поръчката 
       Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 
Спрямо възложителя участниците не могат да се предявяват каквито и да било претенции за 
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо 
от резултата или самото провеждане на процедурата. 
       Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка 
са за сметка на възложителя. 
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   2.6. Стойност на поръчката  
       Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от 
участника в ценовата оферта .  
 
 За финансиране на  обособена позиция № 1  на тази обществена поръчка община 
Смолян използва безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално 
развитие” (2007-2013), която възлиза на  504 072,24 лева без ДДС .  
  За финасирането на обособена позиция № 2  община Смолян ще осигури 
собствени средства чрез бюджетите  на съответните социални институции, която 
възлиза на приблизително  77 000 / седемдесет и седем хиляди / лева. 

 
  2.7.Схема на плащане  
 За обособена позиция № 1 се предвижда следната схема на плащане : 
    Авансово плащане в размер на  до 20 (двадесет) % от стойността на договора за 
изпълнение на обществената поръчка, изплатено в срок до 30 (тридесет) дни след  
подписване на договора  и издаване на фактура.  
   Извършване на авансово плащане е допустимо след представяне на:                   

- фактура за стойността на аванса; 
- обезпечение на авансовото плащане  

    Авансовото плащане ще се приспада от окончателното плащане по договора с 
изпълнителя.   
   Междинни плащания за извършени доставки и монтаж. Сбора от получения аванс и 
междинните плащания, не могат да надвишават 80% от стойността на договора. 
  Междинните плащания се извършват в срок до 30 (тридесет) дни, след подписан протокол за 
извършени видове доставки и монтаж по образец и фактура за  стойността на съответното 
междинно плащане.  
    
 Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане се изчислява като се 
приспаднат от общата стойност на доставката авансовото и междинните плащания.  
 Възложителят  извършва окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) дни след  
окончателното приемане на изпълнението на договора в цялост,  с представяне на  
необходимите за това документи/фактури, протокол за приемане/, както и представяне на 
всички документи съпътстващи оборудването. 
 
 Всички документи, свързани с плащанията по договора с Изпълнителя се подписват от 
Кмета на община Смолян или от друго лице, упълномощено с нотариално заверено 
пълномощно.  
 Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие 
със Закона за счетоводството и Указания на Министерство на финансите изх. № 91-00-
502/27.08.2007 г. относно третиране на ДДС. Те следва да съдържат следната задължителна 
информация: 
 Получател: община Смолян 
 Адрес: бул. „България” № 12 
 ЕИК: 000615118 
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 ЕИК по ЗДДС: BG 000615118 
 Получил фактурата: Дора Илиева Янкова 
 Номер на документа, дата, място 

         В описателната им част се вписва задължително следния текст: „Разходът е по проект за 
безвъзмездна помощ по договор № BG161РО001/1.1-01/2007/058 по ОП „Регионално развитие”  

 
 За обособена позиция № 2  се предвижда следната схема на плащане : 
 Аванс до 20% от стойността  от всяка доставка  заявена от възложителя  и  се  извършва в 
рамките на 30 дни  от заявката на възложителя.  
  Разплащане на стойността  на всяка доставка по заявка с приспаднат аванс в рамките на 30 
/тридесет/ календарни дни след подписване на протокол  за приемане на доставеното и фактура 
на името на възложителя.  
                                                                                                                                                                                                                                            
ІІІ.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
  
 3.1. Изисквания за участниците 
 3.1.1. Общи изисквания 

В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка могат да участват 
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 
обединения. 

      В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или 
консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които 
гарантират, че  всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и 
поотделно,  солидарно  за изпълнението на договора; че водещият член на обединението/ 
консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член 
на обединението/консорциума; че всички членове на обединението/консорциума са 
задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в 
обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява  
обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на 
обединението след подаването на офертата.  
 Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в 
приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените 
условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – 
участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията посочените по – долу се прилагат и за подизпълнителите. 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, 
че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за 
свои действия, бездействия и работа.  
 3.1.2.Административни изисквания  
 3.1.2.1. Административни изисквания, съгласно  чл. 47 от ЗОП  
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а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:  
� за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
� за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
� за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
� за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
� за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 
б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 
в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
   г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в 
случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 

д) Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или 
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

е) Участникът да няма парични задължения към държавата или към общинта по 
мястото на регистрация на участника и към Община Смолян по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 
Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични 
задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци 
съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.  

ж) Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно 
изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да 
е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители 
на ръководна длъжност в неговата организация; 

з) Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са: 

� съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство; 
�  роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително; 
�  роднините по сватовство - до втора степен включително; 
� физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се 

намира в икономически или политически отношения,  
които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност. 
 

      Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 

 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 

 
 

13

      3.1.2.2.  „Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности”  

      а) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 93, 
ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия 
бюджет на Европейските общности. 

      б) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 94 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности. 

      в) По отношение на участника да не е наложено наказание на основание на чл. 96, 
буква  „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия 
бюджет на Европейските общности. 

• Участниците в тръжна процедура се изключват от участие в процедура по 
възлагане на обществена поръчка в случай, че: 

� Са в несъстоятелност или в процес на прекратяване, тяхната дейност се 
управлява 
от съд, са сключили споразумение с кредитори, са преустановили стопанска дейност, са обект 
на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в аналогично положение, което 
произтича от сходна процедура, предвидена в националното законодателство или в 
нормативни актове; 

� Са осъдени за закононарушение, свързано с професионалното им поведение, 
чрез решение, което има действие на res judicata; 

� Признати са за виновни за тежки неправомерни действия при упражняване на 
професионална дейност, доказани с всякакви средства, които договарящия орган може да 
оправдае; 

� Не са изпълнили задължения, свързани с плащане на вноски за социално 
осигуряване или плащане на данъци в съответствие с юридическите разпоредби на 
държавата, в която е тяхното място на стопанска дейност, или разпоредбите на държавата на 
договарящия орган, или държавата, в която ще се изпълни договора; 

� Били са обект на решение, което има действие на res judicata за измама, 
корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, която е 
пагубна за финансовите интереси на Общностите; 

� Вследствие на друга процедура за възлагане на обществена поръчка или 
отпускане на безвъзмездни средства, финансирани от бюджета на Общността, са били 
обявени в тежко нарушение на договора поради неизпълнение на своите договорни 
задължения. 

• Договорите не могат да се възлагат на участници в тръжната процедура, които 
по време на процедурата по възлагане: 

� Са обект на стълкновение на интереси; 
� Са виновни за представяне на документи с невярно съдържание при 

осигуряване на информацията, поискана от договарящия орган като условие за участие в 
процедурата за сключване на договора или не предоставят тази информация. 

• Договарящият орган може да налага административни или финансови санкции 
на участниците в тръжна процедура, които се намират в едно от положенията за изключване 
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от участие, предвидени в чл. 93 и 94, след като им е предоставена възможност да внесат 
собствен коментар. 
 Санкциите могат да се изразяват в изключване на съответния участник в тръжна 
процедура от договори или безвъзмездни средства, финансирани от бюджета, за максимален 
срок от пет години; 
 
 3.1.3.Икономически и Финансови изисквания към участниците 
          
      Да предостави информация за общия оборот и за оборота  от доставки, за последните 
три години - 2008, 2009 и 2010 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или 
е започнал дейността си; 
   Да представи Годишен финансов отчет за всяка от предходните три години (2008, 2009 
и 2010 г.)- заверени копия 
   През последната финансова година, в зависимост от годината на регистрацията си  да 
има положителен финансов резултат.             
   Да притежава финансов ресурс в една от следните форми- собствени финансови 
средства или достъп до кредитни линии, за което се представя декларация, придружена със 
съответни доказателства. 
 
    Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние: 
 
   а) след данъчно облагане за   последната 2010г. участикът да е приключил с 
положителен финансов  резултат; 
      Изискването за положителен финансов  резултат през последната финансова година е 
направено, за да докаже участникът възможностите си на определен етап от изпълнение на 
договора да финансира същия със собствени средства.  
   б) общия оборот на участника от  доставки  сходни с предмета на поръчката за 
последните три години - 2008, 2009 и 2010 г. трябва да бъде не по-малък от  1 000 000 / един 
милион лева /. Участникът доказва предходното като попълва декларация образец 17, в която 
изрично посочва това обстоятелство, както и чрез приложенията към декларацията – 
изпълнени договори и референции.  
 Изискването за реализиран оборот в размер на 1 000 000 лева е съобразено с 
възможността на участникът да извърши доставки на стойност близка до тази на настоящата 
поръчка.  
  в) доказателства за собствени средства или достъп до кредитна линия в размер не по-
малък от 340 000 лева.  
 Изискването е съобразено със стойността на поръчката и съставлява условие кандидатът 
да разполага с възможност да вложи собствени средства в  доставката  в размер на поне 1/2 от 
стойността на поръчката до извършването на окончателното плащане.        

       В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е 
юридическо лице, на изискването по б. „ а” трябва да отговаря всеки от членовете на 
обединението/консорциума. 
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 В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е 
юридическо лице, на изискването по б. „ б” и б „ в” трябва да отговаря поне един член на 
обединението/консорциума. 

 
      Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 
 

  3.1.4.Технически изисквания към участниците 
 
  Кандидатите трябва да притежават: 

    а) сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентно” за система за управление на 
качеството  издаден от сертифицирана фирма  
 
 б) Опит в доставките  и монтажа  на подобен вид оборудване, което доказват с 
декларация,  съдържаща списък на договорите за  доставка и монтаж през последните 3 
години 2008, 2009, 2010,  в която декларация да бъде посочен и общия оборот на участника за 
последните три години, придружена от препоръки за добро изпълнение; в препоръките да са 
посочени стойността, датата и мястото на доставката и мотажа, както и дали е 
изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и адрес и 
телефон за контакт с подписалия препоръката и други които участникът прецени  – 
образец № 17/;  
    
           в) Необходимия квалифициран персонал за изпълнение на монтажа в  поръчката, което 
доказват със списък на правоспособните технически лица, включително и на тези, 
отговарящи за контрола на качеството - с приложени професионални автобиографии- образец 
№ 7, документи за образование и професионална квалификация; списъкът трябва да включва 
правоспособните технически лица, които ще участват в изпълнението на договора – образец 
№ 18; при посочване на ръководния  персонал и лицата участващи в техническото 
изпълнение на обекта , участникът трябва да се съобрази с изискванията поставени от 
възложителя от „ Техническата спецификация”, обявлението за обществена поръчка и 
поставените от Възложителя минимални изисквания, както и за изпълнителския персонал; 

– да се представят доказателства за валидна застраховка „трудова злополука”по 
отношение на служителите; 
 
 
  Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 
 
 

а) сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентно” за система за управление на 
качеството;   
 б) изпълнените  доставки и монтаж от участника в зависимост от датата на 
учредяването му за 2008г.; 2009г. и 2010г. се доказва с декларация образец 17,  описаните в 
декларацията  договори следва да са подобни на този на поръчката, от които поне 3 бр.  да са 
всеки на  стойност не по – малка от 100 000 лева  без ДДС ; 
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 в) персонал, който следва да се предвиди от изпълнителя да включва: 

• Ръководител монтаж - правоспособно лице, дипломиран инженер или техник, с 
общ стаж  минимум 3 години; 

•  Специалист по контрол на качеството - правоспособно лице, отговарящо за 
контрола на качеството, притежаващо необходимото образование, степен на професионална 
квалификация; 
 

• Изпълнителският персонал, който ще участва в изпълнението на доставката и 
монтажа: всички лица да притежават необходимата професионална квалификация, съобразно 
дейностите,  поне 10 броя  работници -  специалисти по  монтаж, в това число ЕЛ и ВиК.  
 

Участниците трябва да представят документи, доказващи горепосочените обстоятелства. 
   

            Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 
 
 3.2. Срок на валидност на офертите 
 
            Срокът на валидност на офертите е 90 ( деветдесет)  календарни дни, включително от 
крайния срок за получаване на офертите.  
           Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 
офертите до сключване на договор.  
     Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок за валидност или ако представи 
оферта с нормален срок, но при последващо поискване от възложителя – откаже да я удължи. 

 
            ІV.  ГАРАНЦИИ  
 

4.1.  Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й  
    Гаранцията за участие по  обособена позиция № 1 на поръчката е в размер на 5 
000 (пет хиляди лева). 
    Гаранцията за участие  по обособена позиция № 2 е  в размер на 700 
(седемстотин лева).  
     Гаранциите за участие  могат да бъдат  представени под формата на:  

   а) парична сума - внесена на касата стая № 424 на  община Смолян, всеки работен ден 
от 9,00 до 17,30 часа или по банковата сметка на община Смолян ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД, 
клон Смолян, офис Смолян, банков код IORTBGSF, банкова сметка 
BG29IORT80193350005000; 

       б) банкова гаранция - със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на 
офертата, определен от възложителя в обявлението за обществена поръчка и в настоящата 
документация./образец №27/ 

      Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. 
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      Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в 
съответствие с условията по приложения в документацията образец на Банкова гаранция (за 
участие в процедурата, респ. за изпълнение на поръчката). Гаранцията трябва да бъде 
неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да 
съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при 
първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде 
не по-кратка от срока на валидност на офертата, определен от възложителя.  

      При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция 
изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. 

      Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане или оригинал на банкова 
гаранция.  

      Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е 
безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя, че е със срок на валидност не по-
малко от срока на валидност на офертата на участника -  90 (деветдесет) календарни 
дни, включително от крайния срок за получаване на офертите, и че е за настоящата 
обществена поръчка. 
       Разходите по откриването на банкова гаранция са за сметка на участниците. Разходите 
по евентуалното й усвояване - за сметка на възложителя. Участникът/- ите трябва да 
предвиди/- ят и заплати/- ят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че 
размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в обявлението и настоящите 
условия. 
 
            4.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и 
начин на плащането й  

      Гаранцията за изпълнение на договора по всяка от обособените  позиции  е в размер на 
3 (три) % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков 
път или да се представи под формата на банкова гаранция / образец № 28/. 

      Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
      Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата 

гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 
договора при неговото сключване. 
            Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава 
в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на 
Възложителя и че е със срок на валидност – най – малко 30 дни  след изтичане срока на   
най- дългия гаранционен срок предложен от изпълнителя. 

      При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция 
изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 
    
            4.3. Условия и размер на гаранцията/обезпечение/ за авансово плащане  по  
договора и условия и начин на плащането й. Важи само за обособена позиция № 1  
   



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 

 
 

18

      Гаранцията /обезпечението/ за авансово плащане  по  договора е в размер на  
предложения от кандидата аванс  в  % ,  но не повече от 20 % от стойността на договора. 
Гаранцията за авансово плащане  може да се представи под формата на банкова гаранция / 
образец № 29/ или друг вид обезпечение  по  реда на  глава  VII. от ЗЗД . 

      Гаранцията за авансово плащане  следва да се представи преди получаването на 
авансовото плащане с представянето на фактура  за такова.  

       Гаранцията /обезпечението/ за авансово плащане се освобождава след пълното 
приспадане на аванса в срок до 14 /четиринадесет/ дни  от поискването. 
   

      4.4. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие  
Задържането освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на 

чл. 61 и чл. 62 и 63 от ЗОП. 
Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи: 
� участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на 

офертите; 
� участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – 

до решаване на спора; 
�  участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да 

сключи договор за обществената поръчка в 30-дневен срок от влизане в сила на решението за 
определяне на изпълнител на обществената поръчка.  

Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 
� отстранените участници в срок от 5 работни дни, след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 
�  класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора 

за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след 
изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; 

� при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 
гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на 
срока за обжалване на решението за прекратяване. 

 Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него. 

Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили 
гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата 
процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 
4.5. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение  

      Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 
уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. 

      Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият 
участник да представи гаранция за изпълнение.   

Гаранцията за изпълнение на договора се задържа: 
� при неизпълнение на някое от поетите с договора задължения от Изпълнителя; 
� при разваляне на договора по вина на Изпълнителя; 
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� за претърпени вреди от Възложителя следствие на виновно неизпълнение на 
договора от  Изпълнителя; 

 
      Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 
 
 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

5.1.  Място и срок за получаване на документацията за участие   
Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка могат да направят това в приемна № 1 / Деловодство/   при община 
Смолян, всеки работен ден от 9,00 часа до 12.00часа и от 12.30 до 17,30 часа от понеделник 
до петък .   

Документацията за участие може да се закупува до 10 (десет) дни преди изтичането на 
срока за подаване на офертите. 

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. 
Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването 

й, а именно: сградата приемна № 1 / Деловодство/   при община Смолян, находяща се на бул. 
„България” № 12, всеки работен ден от 9,00 часа до 12.00 часа и от 12.30 до 17,30 часа.   

Документация за участие се предоставя след представяне на платежно нареждане, че 
документацията е заплатена или еквивалентен документ, в случай че плащането се извършва 
на касата в  община Смолян. 

 
5.2.  Цена на документацията за участие   
Цената на документацията е 50,00 (петдесет лева) лв., с включен ДДС.   

       
      5.3.  Начин на плащане на документацията за участие  

       Сумата от 50,00 (петдесет лева) лв. следва да бъде внесена банковата сметка на 
община Смолян ТБ “ИНВЕСТБАНК” АД, клон Смолян, офис Смолян, банков код 
IORTBGSF, банкова сметка BG38IORT80193150005000- община Смолян или на касата в  стая 
№ 424 в  Общината. 
 

VІ.  РАЗЯСНЕНИЯ  
 

       6.1.  Искане на разяснения  
      Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по 

документацията за участие. 
 

6.1.1. Срокове за искане на разяснения  
      До 10 (десет) дни преди изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник 

може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.  
 

6.1.2.  Срокове за отговор 
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      Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от постъпване на искането. 
Възложителят изпраща разяснението до всички участници, които са закупили документация 
за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, 
направило запитването. 

Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се купува от други 
лица.  

 
6.1.3. Комуникации 
Всички комуникации и действия на възложителя към участниците, свързани с 

настоящата процедура са в писмен вид. 
Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път 

при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 
комбинация от тези средства по избор на възложителя. Избраните средства за комуникация 
трябва да са общодостъпни. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане 
на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира 
целостта, достоверността и поверителността на офертите. 
 Участникът може да представя своите писма и уведомления по факс, чрез 
препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба, или чрез използване на друго 
общодостъпно средство. 
            За получено се счита това уведомление по време на процедурата, което е достигнало 
до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е 
информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме 
уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса 
известен на изпращача. 
            Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват 
лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или 
по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 
подпис. 
 Възложителят е длъжен да съхранява цялата документация по провеждането на 
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 58а ал.6 от ЗОП и  
указанията на Управляващият орган. 
  
VІІ.  ОФЕРТА 

 
  7.1. Подготовка на офертата 

      Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 
документацията за участие.  

     При изготвяне на офертата всеки участник следва предварително да се 
запознае с обекта  и извърши оглед на помещенията. Запознаването и огледа на помещенията  
в  сградите ще се извърши на 30.03.2011 г. и 08.04.2011 г.  от 10.00 часа с начален адрес гр. 
Смолян, бул. „ България” № 12   сградата на Общинска администрация  зала №  211. При 
извършване на огледа, се попълва декларация за запознаване с обекта – образец № 20, и се 
заверява от  упълномощен представител на възложителя. 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 

 
 

21

      При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от възложителя. 

      Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 
единствено от участниците. 

      Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в 
процедурата. 

      Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания 
и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

      Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 
обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 
процедурата. 

       Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, независимо 
от това дали участва самостоятелно или като участник в обединение. 

Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта.  
       Офертата следва да бъде оформена по приложените към документацията образци. 
            Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците 
и  не могат да бъдат променяни от тях. 
            По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции, съгласно 
съдебното удостоверение за актуално състояние (или упълномощените от него); 
            Всички документи, които участника представя, трябва да са валидни към датата на 
подаване на офертата, освен ако възложителят не е посочил изрично друг срок. 
            Ако участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, документът за регистрация или 
единен идентификационен код, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец или  копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;  се 
представя в официален превод, а  останалите документи, които са на чужд език, се представят 
и в превод. 
       Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и чл. 
47, ал. 2 от ЗОП в деня, следващ деня на настъпването им. 
  Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и 
удостоверения за актуално състояние, издадено най-късно три месеца преди подаване на 
офертата. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която са установени с  легализиран превод на 
български език. 
           При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. 
            Невъзможността участника да предостави цялата информация, изисквана в 
документацията или представи оферта, неотговаряща на изискванията в документацията при 
всички случаи е риск за участника и води до отстраняването му. 
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     Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят 
на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил 
оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг 
участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация – Образец № 9. 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за 
подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация – Образец № 9, а същевременно това 
лице е подало самостоятелна оферта и декларира, в хода на провеждането на процедурата, 
пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде 
такъв.   

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат  Закона 
за обществените поръчки и настоящата документация за участие в процедурата, както и 
официални документи и указания дадени от МРРБ по Оперативна програма „Регионално 
развитие”.  

 
7.2. Съдържание на офертата 
 
Офертата се състои от три части: 
� „Информация за правното, икономическо и финансово състояние на участника, 

технически възможности и квалификация” – документи и образци, поставени в ПЛИК  „А” с 
надпис „ Документи за подбор” – 1 оригинал и 1 заверено от участника копие  

� Информация относна начина на изпълнение на поръчката  се поставя в ПЛИК   
„ Б” с надпис „ "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № …..” – 
1 оригинал и 1 заверено от участника копие 

� „Предлагана цена” – Образец № 13 - „Ценова оферта” - Образец № 15 или 
образец №16, поставени в ПЛИК  „ В” с надпис  „Предлагана цена  по обособена позиция 
№ …..” - 1 (един) оригинал и 1 (едно) заверено от участника копие. 

 
7.2.1. „Информация за правното, икономическо и финансово състояние на 

участника, технически възможности и квалификация” – Плик „А”  
7.2.1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, 

подписан от участника – попълва се Образец № 26; 
7.2.1.2. Административни сведения  - попълва се Образец № 1; 
7.2.1.3. Кратка анотация за дейността на фирмата 
7.2.1.4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на 

обществената поръчка – попълва се Образец № 2; 
 7.2.1.5. Декларация, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и 

да не разпространява данни, свързани с поръчката – попълва се Образец № 3; 
 7.2.1.6.Регистрационни документи на участника: 
� удостоверение за актуално състояние  и съдебна регистрация или  

Удостоверение за вписване в Търговския регистър към  Агенция по вписванията,  ЕИК 
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(единен идентификационен код) – за българско юридическо лице, издадено след 20.02.2010г. 
(за ЕТ и юридическо лице, което е регистрирано в България) – оригинал; 

� документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му 
законодателство, като документът бъде преведен на български език и легализиран (за 
юридическо лице, което не е регистрирано в България); участникът може да докаже 
регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която 
е установен,  или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи 
съгласно националния му закон – заверено копие; 

� документа за самоличност за участник - физическо лице – заверено копие; 
7.2.1.7.Документ  за  закупена документация за участие – заверено копие; 
7.2.1.8.Документ за внесена гаранция за участие – оригинала на вносната бележка или 

оригинал на банковата гаранция за участие; 
7.2.1.9.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП – попълва се 

Образец № 5 / Образец № 5а, а именно: 
а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:  
� за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
� за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
� за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
� за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
� за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 
б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност. 
в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
7.2.1.9.1. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП – попълва се 

Образец № 5.1. / Образец № 5.1.а, а именно: 
а) Участникът да няма член на управителен или контролен орган, както и временно 

изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да 
е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители 
на ръководна длъжност в неговата организация; 

б) Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

7.2.1.10.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП – попълва се 
Образец № 6 / Образец № 6а, а именно: 

а) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в 
случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. 

б) Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или 
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
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в) Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по 
смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс , установени с 
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 
осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е 
установен,  

7.2.1.11.Документ за данъчна регистрация (заверено копие), ЕИК/БУЛСТАТ (заверено 
копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (заверено копие); Когато участникът е 
юридическо – лице установено/регистрирано извън България той представя и легализиран 
превод на еквивалентен документ. *  

7.2.1.12.Доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците по чл. 
50 ЗОП, както следва: 

а) банкова атестация – оригинал; 
       б) информация за общия оборот и за оборота  от доставки и услуги , за последните три 
години 2008г., 2009г. и 2010 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си; сборът от оборотите от дейности за последните три години да не е по-
малък от 1 000 000 лв. / един милион  лева/;  
   г) ГФО /баланси отчет за приходите и разходите/за всяка от предходните три години 
(2008, 2009 и 2010г.)– заверено копие; 

д) доказателства за собствени средства или достъп до кредитна линия в размер на не 
по-малък от 340 000 лева /триста и четиридесет  хиляди лева/ . 

7.2.1.13.Доказателства за техническите възможности и  квалификация по чл. 51 ЗОП, 
както следва:   
    а) декларация,  съдържаща списък на договорите за доставка   и монтаж  през 
последните 3 години,  в която да са налице  поне  от които поне 3 бр. договори  на  стойност 
не по – малка от 100 000 лева  без ДДС всеки ; в  декларация да бъде посочен и общия оборот 
на участника за последните три години, придружена от препоръки за добро изпълнение; в 
препоръките да са посочени стойността, датата и мястото на  доставка  и монтаж, 
както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, 
както и адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката и  дуги които участникът 
прецени.; описаните   договори  трябва да бъдат посочени само в годината на започване – 
образец № 17   
 б) списък на правоспособните технически лица, включително и на тези, отговарящи за 
контрола на качеството - с приложени автобиографии по образец № 7,  документи за 
образование и професионална квалификация; списъкът трябва да включва правоспособните 
технически лица, които ще участват в изпълнението на договора – образец № 18; при 
посочване на ръководния  персонал и лицата участващи в техническото изпълнение на 
обекта, участникът трябва да се съобрази с изискванията поставени от възложител в  
обявлението за обществена поръчка и поставените от Възложителя минимални изисквания 
както и за изпълнителския персонал; 
 в) доказателства за валидна застраховка „ трудова злополука” по отношение на 
служителите. 
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г) сертификат по ISO 9001:2008 „или еквивалентно” за система за управление на 
качеството;   
  7.2.1.14.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат 
право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); 

      7.2.1.15.Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 8; 
            7.2.1.16.Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка 
(когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - нотариално заверено копие; 
            7.2.1.17.Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с 
които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише 
документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е 
юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с 
което се създава обединението); 
       7.2.1.18.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като 
такъв – попълва се Образец № 9; 

      Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 
 7.2.1.19.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква 

“а” от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет 
на Европейските общности приемане на етичните клаузи на обществената поръчка – попълва 
се Образец 10 
        
       7.2.1.20.Декларация от членовете на обединението / консорциума – попълва се 
Образец № 14; 
       7.2.1.21.Декларация за запознаване с обекта заверена от упълномощен представител на 
възложителя. Рисковете и щетите от/на персонала на участника при огледа на обекта 
са за негова сметка – Образец № 20; 
     7.2.1.22.Проект на договор - не се попълва, но се парафира на всяка страница -  
Образец  № 11; и образец № 11а 
Когато участникът в процедурата не е обединение документите по т. 7.2.1.16, 7.2.1.17, 
7.2.1.20 не се представят. 
      Участникът да има предвид, че съгласно член 56 ал.2 от ЗОП,  в случай, че предвижда 
участие на подизпълнители, документите по т. 7.2.1.2, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5, 7.2.1.6, 7.2.1.9, 
7.2.1.9.1.; 7.2.1.10, 7.2.1.11, 7.2.1.12, 7.2.1.13, 7.2.1.16, 7.2.1.17, 7.2.1.19, 7.2.1.21,   
задължително се представят и за тях.  
 Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се 
представят и в превод. 
 Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 
или техни обединения, Офертата се подава на български език, документът по 7.2.1.6 се 
представя в легализиран превод, а останалите документи се представят и в превод. Ако 
участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо 
лице, включено в обединението при спазване на изискванията посочени по-горе за 
участниците в обединението. 
           Всички копия на документи се заверяват с гриф „ Вярно с оригинала”, подпис и свеж 
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печат от лицата с представителни функции на участника, съгласно удостоверението за 
актуална съдебна регистрация. 
      Участникът може, където е подходящо и за специфичен договор, да разчита на 
ресурсите на други лица, на основата на правните връзки, които има с тях. В този случай 
той трябва да докаже на възложителя, че ще има на свое разположение ресурсите, 
необходими за изпълнение на договора, например чрез представяне на гаранция от тези лица, 
че ще предоставят ресурсите си на участника. 
 Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в 
случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, 
декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и 
обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще 
бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена 
поръчка. 
  Ако участник не представи някой от посочените в точка 7.2.1 от настоящите 
Указания за участие документи ще бъда отстранен от участие в процедурата по 
възлагане на обществената поръчка. 
 При проверка на изискуемите и представени от участника документи комисията за 
разглеждане, оценка и класиране ще вземе предвид минималните изисквания за 
икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, поставени 
от възложителя и в съответствие с тях ще извърши проверката. 

 
7.2.2.  Информация относна начина на изпълнение на поръчката  за всяка от 
обособените позиции  се поставя в отделен  ПЛИК   „Б” с надпис „ "Предложение за 
изпълнение на поръчката за обособена позиция № …” – 1 оригинал и 1 заверено 
от участника копие 

  
   7.2.2.1. Техническа оферта – Образец № 12 или Образец № 12а в зависимост от 

обособената позиция 
 7.2.2.2.  Информация за изпълнението на поръчката -  предоставят се :  

- Работна програма за изпълнение на  доставката и монтажа по обекти, предмет на 
поръчката  по обособена позиция №…….- Образец № 21, с приложен към нея 
линеен календарен график, включващ всички видове дейности, които ще се 
изпълняват и който точно да отразява сроковете и времето за изпълнение на 
различните видове  доставни и монтажни работи в различните сгради.       
     

- Данни относно прилагани системи за контрол на качеството - Образец № 22. 
- Данни за произход на  оборудването посочено в  техническите спецификации, в 

това число размери, мощност, технически показатели и произход -   по 
приложение № 1 и приложение № 2 , които участникът предлага да достави  в  
изпълнение на договора , придружени с Декларации за съответствие по образец 
№ 30 и сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за 
управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със 
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съответните спецификации или стандарти - Образец 23, както  и  снимки и 
каталози  на предлаганото оборудване .  

- Споразумение за съвместна дейност по ЗЗБУТ – образец № 19  
- Организация и метод на изпълнение на доставката и монтажа на оборудването- 

образец  № 24 
- План за опазване на околната среда - описание на мерките за опазване на околната 

среда, които ще се предприемат при изпълнение на демонтажа, доставката и 
монтажа – Образец № 25; 

 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не представи някой от посочените в горната точка документи. 
 

 
             Техническото предложение не трябва да съдържа никаква информация за цените 
в офертата по съответната обособена позиция . 
 
  7.2.3. „Предлагана цена за обособена позиция № …” - ПЛИК „В” - 1 (един) 
оригинал и 1 (едно) заверено от участника копие. 
  В непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагана цена по обособена позиция № 
….” се поставят: 
  7.2.3.1. Списък на документите в плик „Б”  
       7.2.3.2. Ценова оферта - Образец № 13  
            7.2.3.3. Остойностена количествена сметка за оборудването  за съответната обособоена  
позиция – образец № 15 или №16.  
 
            Предлаганата цена трябва да е посочена в български лева без ДДС.  
       Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква 
информация относно цената.  
  

      Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън 
плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще 
бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 
     7.2.4. Запечатване 

Офертите, систематизирани съобразно посочените по - горе изисквания, се запечатват 
в  отделни непрозрачни пликове, които се надписват в долния ляв ъгъл съответно : – ПЛИК „ 
Документи за подбор ”,  ПЛИК "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена 
позиция № …….", и ПЛИК ” – „Предлагана цена  по обособена позиция № …..”. 

Всеки от пликовете трябва да съдържа един оригинал и едно копие от съответните 
документи.  

  Плика „ Документи за подбор ”, двата плика с надпис "Предложение за изпълнение 
на поръчката по обособена позиция № 1 и № 2 " и двата плика с надпис ” – „Предлагана цена  
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по обособена позиция №1 и № 2” се запечатват в един общ непрозрачен плик, като в горния 
десен ъгъл се изписва: 
       Адрес: община Смолян,  
       бул. „България” № 12  
            гр. Смолян  п.к. 4700 
            За участие в открита процедура  с предмет: „Доставка  и монтаж на кухненско и 
рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни 
с психични разстройства в селата Ровино и Петково”, по обособена позиция № 1 и № 2 .  

      В долният ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника и по 
възможност телефон, факс и/или e-mail.  

      Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други 
фирмени печати и знаци. 

      Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по – горе 
начин в двата плика се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата 
обществена поръчка.  

  
7.3. Подаване на оферти 
7.3.1. Място и срок за подаване на оферти 
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

лично или чрез упълномощено лице офертите си на бул. „България” № 12,  деловодство 
„Приемна № 1 „  до 17,00 часа  на крайния срок за подаване на офертите. 

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва 
друг начин за представяне.  

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
възложителя в посочения краен срок. 

 До изтичане на крайния срок за подаване на офертите всеки участник в процедурата 
може да промени, допълни или оттегли офертата си. 

  
7.3.2. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти 
Възложителят удължава срока за получаване на офертите с не повече от тридесет (30) 

дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от: 
� разглеждане на място на допълнителни документи; 
� оглед на мястото на изпълнение. 
Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 

тридесет (30) дни, и когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила 
оферта. 

Промяната в срока за получаване на оферти се обнародва и вписва в Регистъра на 
обществените поръчки. 

 
7.3.3. Приемане на оферти / връщане на оферти 
При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, 

дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.  
За подаването на офертата на участника се издава документ. 
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Оферти, които са представени след крайния срок за подаването им или са   
незапечатени или са с нарушена цялост се връщат на подателя незабавно. Тези оферти  се 
вписват в регистъра и се отбелязват обстоятелствата заради които са върнати. 

Представените в процедурата документи не подлежат на връщане. 
 
VІІІ.  РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИ 
 
8.1.  Място и дата на отваряне на офертите  
Комисията се назначава от Кмета на Община Смолян съгласно чл.68 ал.1 от ЗОП след 

изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на 
офертите.  
 Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 
започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват 
писмено. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 
пет отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват 
пликове № В. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише пликове № В на останалите участници. 

В присъствието на представителите на участниците,  и представителите на средствата аза 
масово усведомяване,  комисията отваря пликове № Б и най-малко трима от членовете й 
подписват всички документи, съдържащи се в тях. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише документите в пликове № Б на останалите участници. 
Комисията след това отваря плик № А и оповестява документите, които той съдържа. 

След извършването на горепосочените  действията, приключва публичната част от 
заседанието на комисията. 

Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно 
наличието и редовността на представените документи в плик № А. 

В протокола  си комисията описва изчерпателно липсващите документи или 
констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва 
да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички 
участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. 

Участникът няма право да представя други документи освен посочените в протокола. 

 След изтичането на срока  посочен в  първия протокола комисията проверява 
съответствието на документите в плик № А, включително допълнително представените, с 
изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в 
пликове № Б на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. 
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Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква 
от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № Б и В. 
Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на 
участниците. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;  

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в 
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя; 

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.  

5. които не е представил оферта  за двете обособени позиции на поръчката. 

Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в 
която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или 
правноорганизационната му форма. 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването 
им. 

 Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
възложителя, не се отваря. 

 Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е 
извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на 
комисията протокол. 

Възложителят обявява по  факс датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на 
ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. 
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Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания 
критерий по чл. 37, ал. 1 от ЗОП е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна 
писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за 
представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване 
на искането за това. 

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2. предложеното техническо решение; 

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5. получаване на държавна помощ. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 
процедурата. 

 Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 
обявените условия. 

Когато възложителят е допуснал представяне на варианти в офертата, комисията не може 
да отхвърли вариант само на основание, че изборът на този вариант би довел до сключване на 
договор за услуги вместо на договор за доставки или обратно. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 

 В случай че общите  оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият 
по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се 
предлага най-ниска цена по двете обособени позиции. При условие че и цените са еднакви се 
сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-
благоприятна стойност по този показател. 
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Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите и 
го предава  на възложителя 

 
 
8.2.  Оценка на офертите, съгласно методика на оценяване. Показателите и 

тяхната относителна тежест в общата комплексна оценка. 
 

           8.2.1.Оценка на предложенията 

Критерий за оценяване на постъпилите предложения за участие в настоящата процедура, 
съгласно чл.37 т.2 от ЗОП е приет  „ Икономически най-изгодно предложение” и за двете 
обособени позиции. 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената Обща оценка за 
класиране - (ОбО),   от комплексните оценки по двете обособени позиции по посочената  по – 
долу формула . Максималния възможен брой точки, които може да получи участника  в общата  
оценка  за клсиране е 100 точки . 

(ОбО) =   (КО1) х 0,7 + (КО2) х 0,3  

 
 Оценяването  по всяка обособена позиция на допуснатите до участие оферти се извършва на база 
получената от всяка оферта “ Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки 
по определените предварително показатели. Максималния възможен брой точки, които може да 
получи участника  в комплексната оценка е 100 точки за всяка обособена позиция. 

 
Показателите и съответните им относителни тегла в комплексната оценка са както следва: 

 

Показател - П 

(наименование) 
Относително 
тегло 

Максимално 
възможен брой 
точки 

Символно 
обозначен
ие 

(точките 
по 
показателя

) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена – П1 60 % (0,60) 100 Фц 

2. Срок за изпълнение – П2 30 % (0,30) 100 Фи 

3. Гаранционен срок  – П3 10 % (0,10) 100 Фг 
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В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са 
посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка 
(до 100%); в колона № 3 са посочени максимално възможният брой точки (еднакъв за всички 
показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи 
дадена оферта в конкретен показател.  

Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

 

Показател 1 - “Предложена цена”( П1), с максимален брой точки – 100 и относително тегло в 
комплексната оценка – 0,60. 

 

      
 

                      Фцк =      [  Цср.ар. –[Цк – Цср.]  ]  х 100 
                                                                Цср. ар 
 
                              

 
 

� Цср.ар. е средно аритметична цена на всички представени оферти, 
� Цк    е  предложената цена  на оценявания кандидат. 
� Цср. е средна цена на най- високата и най- ниската предложена оферта  
� 100 е максималните точки на показателя 
 
Разликата между Цк -предложената цена на оценявания кандидат  и  
Цср.-средноаритметична стойност изчислена между най – висока и най – ниска 

предложена цена се взема като абсолютна стойност 
Като абсолютна стойност се взема и целият числител. 
 

  К – номера на кандидата от 1 до n 
Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П1к =  Фцк   х   0,60, където: 

� “0,60” е относителното тегло на показателя. 
 

Важно !!!  Посочения начин на оценяване по този показател  се прилага и за двете 
обособени позиции.  

 
�    Показател 2.    Срок за изпълнение (П2) 
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    Срокът за изпълнеие може да донесе на участника максимален брой точки – 100 и 
относително тегло в комплексната оценка – 0,30. 

               

                              Фи k  =       C min   х  100 

                                            C k 

 
� C min e минимално предложения срок за изпълнение; 
� С к    е  предложения срок  на оценявания кандидат. 
� 100 е максималните точки на показателя 

 

П2к =  Фи к  х   0,30, където: 

“0,30” е относителното тегло на показателя  

Важно !!!  Посочения начин на оценяване по този показател  се прилага и за двете 
обособени позиции.  
 

� Показател 3. Гаранционен срок (П3) 

Гаранционния срок се оценява  по групи предложен среден гранционен срок съгласно 
техническотото предложение на участника, като  се прилага долу-посочената формула за всяка 
група оборудване . 

    Гаранционния срок може да донесе на участника максимален брой точки – 100  и 
относително тегло в комплексната оценка – 0,10. 

Фгн, ....=   Г к гр       х  100 

     Г mах гр 

� Г mах гр e максималния гаранционен срок; 
� Г к гр   е  предложения гаранционен срок  на оценявания кандидат. 
� 100 е максималните точки на показателя 

 Фг к1 = Фгн + Фгт + Фгх + Фге + Фгп + Фгм + Фгр + Фгкт  за  обособена позиция № 1    

Фг к2 = Фгн +  Фгх + Фгп  за  обособена позиция № 2    

 

Където :  

Фгн е получения гаранционен срок за група : Неутрално оборудване 

Фгт е получения гаранционен срок за група : Топлинно оборудване 

Фгх е получения гаранционен срок за група : Хладилно оборудване 

Фге е  получения гаранционен срок за група : Електрически  уреди  

Фгп  е полученият гаранционене срок за група : Перално оборудване 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 

 
 

35

Фгм е получения гаранционен срок за група : Медицинско оборудване 

Фгр  е получения гаранционен срок за група : Рехабилитационно оборудване 

Фгкт е получения гаранционен срок за група : Компютърни конфигурации и 

 периферия, и телевизори 

 
П3к =  Фг к1  х   0,10    за обособена позиция № 1  

                                 8        

 

 

             П3к =  Фг к2  х   0,10     за обособена позиция № 2   

                3 

Където : 

� “0,10” е относителното тегло на показателя. 
 
Комплексна оценка на всеки кандидат КО за  всяка от обособените позиции  
КОк = П1к + П2к+ П3к 
 
8. 2.2.Крайно класиране на Кандидатите  

 Крайното класиране на участниците се извършва  по низходящ ред по броя на точките,  
получени за всеки участник от общата оценка за класиране . 
 

(ОбО) =   (КО1) х 0,7 + (КО2) х 0,3  където  

• (КО1) е получената комплексна оценка  по обособена позиция № 1  

• (КО2) е получената комплексна оценка  по обособена позиция № 2  

• “0,7” е относителното тегло на  обособена позиция  № 1  
 

• “0,3” е относителното тегло на  обособена позиция  № 2  
 

      На първо място се класира участникът получил най – голям брой точки. 
В случай че  общите оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 
37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага 
най-ниска цена по двете обособени позиции. При условие че и цените са еднакви се сравняват 
оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна 
стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място оферти. 
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8.6. Класиране. 

   Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия, въз основа на резултатите, получени при 
разглеждане и оценяване на офертите. Класирането се извършва въз основа на  общата оценка 
изчислена по  посочените показатели и при спазване на указанията за определяне на оценката, 
представени в настоящата методика.  
       Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите, който съдържа: 
       а) състав на комисията и списък на консултантите; 
       б) списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и 
мотивите за предложението  за отстраняването им; 
       в) становищата на консултантите; 
  г) резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително 
кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато 
критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта; 
       д) класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и 
оценяване; 
            е) дата на съставяне на протокола. 
       Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 
заедно с цялата документация.  
       Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя за 
утвърждаване.  
    
 

8.7.Обявяване на резултатите 
      

Възложителят обявява с решение класираните участници и участника определен за 
изпълнител, не по-късно от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията.  

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.   
При писмено искане от страна на участник, възложителят е длъжен в тридневен срок от 
постъпването му да осигури достъп до протокола на комисията. Възложителят може да 
откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 
противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.  
 При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от 
получаване на искането да предостави копие от протокола при горепосочените условия. 
 
ІХ.  ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 

9.1.Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
мотивирано решение, когато: 

� не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник; 

� всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя 
условия; 
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� всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 
условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

� първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

� отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 
съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране 
за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

� са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

� поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал.1 от ЗОП не сключва 
договор за обществена поръчка. 

9.2.Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 
�  е подадена само една оферта; 
� има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на 

предварително обявените условия от възложителя. 
 

Х.  СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

10.1. Съдържание 
Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с 

участника, определен за изпълнител на поръчката в резултат на проведената процедура.   
При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят 

може да определи за изпълнител вторият класиран участник и сключва договор с него. 
Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. 

Договорът не се сключва с участник, който при подписване на договора не представи: 
� документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.25, ал.3, т.2 ЗОП 

или не посочи единния идентификационен код на създаденото юридическо лице; 
� не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 
� не представи гаранция за изпълнение на договора. 
В случаите, в които участникът не представи исканите документи, възложителят с 

решение може да определи за изпълнител класирания на второ място участник и да  сключи 
договор с него или да прекрати процедурата на основание чл.39, ал.1, т. 4 ЗОП. 

Офертата на участника става неразделна част от договора. 
 
10.2. Основания за изменение на договора 
Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. 
Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение: 
� когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на 

договора, или 
� при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя или 
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� при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на 
договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и 
срокът му на изпълнение е над 12 месеца. 

 
10.3. Срокове за сключване на договора  
 Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението 

за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 
изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на  
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 
 Договорът се сключва в 4 (четири) оригинални екземпляра с избрания изпълнител и 
влиза в сила от датата на подписването му , а срока на изпълнението му започва да тече от 
датата на  подписването му. 

Възложителят изпраща на Регионалния отдел един оригинал на сключения договор с 
изпълнителя и на сключените към него допълнителни споразумения (ако е приложимо). 

 
ХІ. ОБЖАЛВАНЕ 

Всяко решение, действие или бездействие на възложителите в процедура за възлагане 
на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата 
законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. 

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в десетдневен (10) срок от 
уведомяването му за съответното решение, ако лицето не е уведомено - от датата на 
узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 

Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с копие до възложителя, 
чието решение се обжалва и не може да се подава след сключването на договор за обществена 
поръчка. 

Подадената жалбата  срещу решение на възложителя, освен  когато е срещи решение за 
избор на изпълнител не   спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен  
когато е поискана временна мярка „ спиране на процедурата” 

 Жалба срещу Решението за избор на изпълнител спира процедурата за възлагане на 
обществена поръчка  до окончателно решаване на спора, освен когато  Комисията за защита 
на конкуренцията  допусне предварително изпълнение. 
 
ХІІ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕ 

 
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 
� когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период; 
� когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен 

ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на 
първия работен ден, следващ почивния. 

Сроковете в документацията са в календарни дни.  
Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния 

срок. 
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ХІІІ. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ 
 

1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи 
незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или 
възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да 
доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания. 

 
2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен 

конфликт на интереси и да няма неравностойни взаимоотношения в тази връзка с други 
участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в 
проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят 
трябва незабавно да уведоми възложителя. 

 
3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, 

безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва 
да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта 
като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.  

 
4. Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното 

писмено съгласие на последния.  
 
5. За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще 

спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, 
културни и религиозни практики на Република България. 

 
6. Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална 

тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и 
документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.  

 
7. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, 

изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.  
 
8. Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да 

компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му.  
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РАЗДЕЛ  1 
 

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
1. Общи положения  
 
Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие, 

работните чертежи и другите договорни документи. Спецификацията е предназначена да 
поясни и развие изискванията по изпълнение на доставката и монтажа на кухненското оборудване, 
предмет на настоящата обществена поръчка. 
 

Обособена позиция  1 
Оборудването с габаритни размери и мощности за двата кухненски блока, перални 

помещения, терапевтични кабинети и стаи за Дом за стари хора в с. Фатово, Дом за възрастни с 
психични разстройства в с.Ровино и Дом за възрастни с психични разстройства в с.Петково е 
дадено  в Техническата спецификация - Приложение №1.  

 
Обособена позиция  2 
Оборудването и обзавеждането с габаритни размери и мощности за двата кухненски блока, 

перални помещения за Дом за стари хора в с. Фатово, Дом за възрастни с психични разстройства 
в с.Ровино и Дом за възрастни с психични разстройства в с.Петково е дадено  в Техническата 
спецификация - Приложение №2.  

 
Оборудването и обзавеждането по двете обособени позиции трябва да е съвместимо и 

предвидено с еднакви материали, тъй като са част от  един  и същи технологичен проект. 
 
2. Жизнен цикъл  
 
 Жизненият цикъл /срокът на годност/ на оборудването да не е по-малко от 10 години от 

въвеждането му в експлоатация. 
 

3. Входящ контрол и документи при приемане на доставката. 
 

   Обособена позиция 1  и Обособена позиция 2   
1.Място на извършване на входящ контрол  

Дом за стари хора в с. Фатово, Община Смолян; 

Дом за възрастни с психични разстройства в с.Ровино, Община Смолян 

Дом за възрастни с психични разстройства в с.Петково, Община Смолян 
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2. При приемане на доставката се извършва общ  входящ контрол от Възложителя, 
включващ външен оглед на оборудването и целостта на опаковката. 

Доставеното оборудване да бъде в оригинална фирмена опаковка.  

 3.Наличие на съответствие на съпроводителните документи: 

-Техническа документация за основните характеристики и параметри на оборудването 
/Технически паспорти/, преведена на български език. 

-Ръководство или инструкции за монтаж и експлоатация на български език. 

-Декларации за съответствие съгласно изискванията на българското законодателство и 
съответните  регламенти на ЕС. 

-Сертификати за произход. 

-Сертификати за внедрени системи за качество /ISO 9001 : 2000 или аналогичен/.  

-Гаранционни карти. 

-Опаковъчен лист. 

-Спецификации на доставеното оборудване.  

Оформя се приемно-предавателен протокол за доставеното оборудване, придружен със 
спецификация, в който се отразява целостта и оригиналността на опаковката. На 
спецификацията  оборудването да е номерирано, като е спазена номерацията по проекта. 

Цялата документация да бъде представена в оригинал и в превод на български език от 
“заклет преводач”. 

Липсата на някой от документите е основание за отказ на Възложителя да приеме 
оборудването и подпише протокола. 

 

4. Условия и документи за монтаж, въвеждане в експлоатация и сервизно 
обслужване. 

 
Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 
Монтажът се извършва от квалифициран персонал на Изпълнителя. Изпълнителят се 

задължава да осигури запознаване и обучение на основния изпълнителски състав на 
Възложителя за работа с кухненското оборудване, в период от 3 дни. 

Документите за въвеждане в експлоатация са: 

-Инструкция за монтаж и монтажна схема. 

-Протокол за пуск в експлоатация. 

-Протокол за проведени 72 часови проби. 

Сервизното обслужване се извършва от висококвалифицирани сервизни специалисти с 
дългогодишен професионален опит, оторизирани да извършват монтаж, изпитвания, 
въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз на електрически и газови 
съоръжения. 
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5. Условия за безопасност на оборудването  
 
Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 
 

Доставеното оборудване да не е с режещи ръбове.  

Да е с конструкция и изработени от материали, които позволяват ефективното им 
почистване, измиване и при необходимост – дезинфекциране. 

Да са инсталирани/монтирани по начин, който осигурява ефективното им почистване и 
на местата около тях. 

Да са конструирани така, че при нормални условия да не се допуска нестабилност, 
деформация, разрушаване или износване, които намаляват тяхната безопасност. 

Газовите уреди да са конструирани и проектирани така, че да е ограничен рискът от 
експлозия в случай на пожар, предизвикан от външна причина. 

 
6. Гаранции и гаранционно обслужване  
  

Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 
Гаранционното обслужване е равно на гаранционния срок, който изпълнителя предлага  

за всяка от групите оборудване и  който започва да тече от датата на оформяне на протокол за 
пуск в редовна експлоатация на оборудването.  

 Групите оборудване,  за които участника следва да предложи гаранционен срок 
са:  

1. Неутрално обрудване – Работни маси, работни маси с мивки, мивки – кухненски с 1 
или  2 гнезда,  транжорен  труп,  транжорна дъска, вентилационен чадър, щори,  стенни 
шкафове, стелажи, плотове,  шкаф- маса,  

2.Топлинно оборудване –  ел. печки, ел. фурни, фритюрници, ел. скари, котлони,  
комбинирани печки  на газ и ел., конвектомат, електро-отопляеми шкафове, конвектомат за 
сладкарски изделия,   

3. Хладилно оборудване – хладилници, в това число -  ниско и среднотемпературни, 
хладилни шкафове,  хладилни работни маси,  

4.Електрически уреди - картофобелачки, зеленчукорезачки, месомелачка, 
колбасорезачки, съдомиялни, кафемашини,  кафемелачки, тостиери, тестомесачки.  

5. Перално оборудване – перални машини с центрофуги, сушилни, каландър, машина 
за опаковане  на бельо, колички за бельо,  

6. Медицинско оборудване – инвалидни колички, болнични легла, стерилизатор, 
електрокардиограф, дихотелен апарат, кушетска  

7. Рехабилитационно оборудване –бягаща пътека, велоаргуметър, шветска стена, 
дюшеци надоваеми,  уреди за раздвижване на горти и долни крайници  
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8. Компютърни конфигурации и периферия, и телевизори –  комплект компютри,  
принтери, телевизионни приемници  

Гаранционното обслужване включва:  

1.Извършване на профилактика на топлинното и хладилно оборудването - минимум 1 
път на три месеца, като се изготвя протокол. 

2.Отстраняване на повреди и ремонт 

2.1. При поява на дефекти в гаранционния срока Възложителят е длъжен в 3-дневен 
срок да уведоми писмено Изпълнителя за установените дефекти; 

2.2. Време за отстраняване на повредата – в 5-дневен срок от получаването на 
известието по предходната точка  

2.3.В случай на повреда и необходимост от ремонт, задължение на Изпълнителя е 
установяването и осигуряването на всички необходими резервни части и компоненти, 
включително и когато същите са от внос;  

2.4. В случай на невъзможност повредата да бъде отстранена в рамките на срока в т.2.2. 
се съставя протокол, а дефектното оборудване се заменя с ново в срок не повече от 10 дни от 
датата на повредата; 

2.5. Всички дейности и разходи по получаване, транспортиране, ремонтиране и 
връщане на дефектиралите части се поемат от Изпълнителя. 

 
7. Осигуряване на качеството 
  

Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2 
 

Изисквания към осигуряване на качеството 
Доставеното оборудване да отговаря на изискванията на стандартите на ЕС или 

еквивалентно  и националното законодателство на РБългария. 

За газовите съоръжения да се представи Сертификат от завода производител за 
изследване на типа - заверено копие и превод на български език. 

Участниците трябва максимално стриктно да се придържат към изискванията на 
Възложителя /размери за неутралното оборудване, мощност и консумация на газ за топлинно 
и хладилно оборудване/, подробно описани в Спецификацията. Участниците да представят 
Сертификати/Декларации за съответствие на уредите, издадени от акредитирани институции 
или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със 
съответните директиви или стандарти – заверено копие, и превод на български език. За всички 
изделия, заложени в офертата, следва да се представи сертификат за произход, 
удостоверяващ, че изделията съответстват на европейските норми и стандарти - заверено 
копие, и превод на български език. 

 

Изисквания за  качество на оборудването: 
1.Да са корозионноустойчиви и пожароустойчиви. 
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2.Да са удобни за почистване и дезинфекция, за да се намали риска от замърсяване на 
храните. 

3.Да са оборудвани с контролно-измервателни прибори за контрол на поддържащите 
параметри. 

4. Хладилните съоръжения да са снабдени с уреди за отчитане на температурата. 

5. Всички изделия, заложени в офертата, да бъдат произведени от неръждаема стомана 
AISI 304/  или еквивалентно / разрешена за ползване при производство на храни. 

6.Работните маси с мивки да имат наклони към коритата. 

8.Отоплителните секции да са комплект със зареждащо и източващо устройство за 
водата. 

9.Да отговарят на хигиенните изисквания, раздел V от Наредба №5/25.05.2006г. за 
хигиена на храните. 

10.Да се доставят в  оригинална фирмена опаковка на производителя. 

11.Да е изцяло ново. 

 

 8 .Оборудването да отговаря на: 
1.  Изискванията на раздел V от Наредба №5/25.05.2006г. за хигиена на храните. 

2. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на 
ел.съоръженията, предназначени за използване в определени граници на напрежението, 
приета с ПМС №182/06.07.2006г. Участникът  представя декларация за това по  образец № 30 
в офертата. 

3.  Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент / ЕО/№ 1005/2009  
относно веществата, които нарушават озоновия срок  приета  с ПМС  326 от 28.12.2010г. 
Участникът да представи декларация за това по образец № 30 в офертата. 

4.Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствие на газовите 
уреди. Участникът да представи декларация за това по образец № 30 в офертата. 
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РАЗДЕЛ  2 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

по обособена позиция № 1  
 

Минималните изисквания за вида и качеството на оборудването, което са предмет на 
поръчката по обособена позиция 1 са дадени в Приложение 1. Допускат се отклонения до 5%, 
стига да отговарят и да са съвместими с проектите по части «Архитектура», «ВиК», «Ел», 
«ОиВ». Ако са посочени търговски марки, те не са задължителни и могат да се предлагат 
всички еквивалентни оборудвания, които покримат минималните изисквания. За всички 
трябва да се приложат съответните документи, доказващи произход, качество, гаранции и др. 

Преди заявяване на доставката да се направи оглед и вземат мерки от място на 
предвиденото оборудване и обзавеждане. 

Да се съгласуват предвидените оборудвания и обзавеждания с проектите на всеки от 
подобектите, с проектантите по части «Архитектура», «ВиК», «Ел», «ОиВ» и с изпълнителя 
на СМР, за да се съвместят ел.захранванията и мощностите, ВиК връзките и ОиВ. 

След огледите да се направят протоколи, подписани от проектантите, възложителя, 
изпълнителите, съгласуван със строителния надзор. 

Графиците за монтаж да бъдат съгласувани с изпълнителя на СМР и с неговите 
графици за изпълнение. 

 
 
 

Приложение № 1  
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РАЗДЕЛ  3 
 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

по обособена позиция №2 
 
 

Минималните изисквания за вида и качеството на оборудването и обзавеждането, 
които са предмет на поръчката по обособена позиция 2 са дадени в Приложение 2. Допускат 
се отклонения до 5%, стига да отговарят и да са съвместими с проектите по части 
«Архитектура», «ВиК», «Ел», «ОиВ». Ако са посочени търговски марки, те не са 
задължителни и могат да се предлагат всички еквивалентни оборудвания, които покримат 
минималните изисквания. За всички трябва да се приложат съответните документи, 
доказващи произход, качество, гаранции и др. 

Преди заявяване на доставката да се направи оглед и вземат мерки от място на 
предвиденото оборудване и обзавеждане. 

Да се съгласуват предвидените оборудвания и обзавеждания с проектите на всеки от 
подобектите, с проектантите по части «Архитектура», «ВиК», «Ел», «ОиВ» и с изпълнителя 
на СМР, за да се съвместят ел.захранванията и мощностите, ВиК връзките и ОиВ. 

След огледите да се направят протоколи, подписани от проектантите, възложителя, 
изпълнителите, съгласуван със строителния надзор. 

Графиците за монтаж да бъдат съгласувани с изпълнителя на СМР и с неговите 
графици за изпълнение. 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 2  
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     ОБРАЗЕЦ № 1 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 

 
1.Наименование на участника ……………………..............................……………....…….... 
 
2.Координати:   
   Адрес:…………………………………………….................…………………………...…… 
 
Телефон № …………………………....................................................................................... 
 
Факс: ………………………...................................................................................………...... 
 
 Е-mail: …………………..................................................................................…………...…. 

 
3.Лице, представляващо участника: ………………………………......................……...…… 

(трите имена) 
…………………………………………...........……………………………….………............. 

(данни по документ за самоличност) 
…………………….………............…………………………………………….…..….……… 

(длъжност) 
4.Лице за контакти:.……….……......................………………………………………..… 

(трите имена) 
…………………….……….………..............…………………………............………… 

(длъжност) 
 
Телефон/факс/е-mail: ………….................….….……………….............…….……………. 
 
5. Обслужваща банка…………………………………….......................….………….. 

(наименование на обслужващата банка) 
 

…………………............……………………………..............……………………………… 
(адрес на банката) 

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

(IBAN сметка, BIC код на банката) 
 
Титуляр на сметката:….....................………………............….………………………….…... 
 
 
Дата: ………………….                                              Подпис и печат: ………………… 
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ОБРАЗЕЦ № 2 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
 

Подписаният  .. ... . .. . .... .. . ... ... .. . ... ... .. . ... .. ... . ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. .... ... .. . ... . 
(трите имена) 

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

(данни по документ за самоличност) 
 

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

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

(наименование на участника) 
 

ДЕКЛАРИРАМ , 
 

 
че съм запознат с всички обстоятелства и условия ,  а също и с  

документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка  и монтаж 
на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за 
възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”, 

 
 

 
 
 
 
 
 
Дата: …………………..              ДЕКЛАРАТОР: .................................. 

                                                                                                       (подпис, печат)  
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  ОБРАЗЕЦ   № 3                                     
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
 
Подписаният  .. ... . .. . .... .. . ... ... .. . ... ... .. . ... .. ... . ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. .... ... .. . ... ... .. . 

(трите имена) 
 
………………………………………………………………………………….......……… 

(данни по документ за самоличност) 
 
в качеството си на ………….………..…………………………………….…....................... 

(длъжност) 
 
на участник: ……………………………………………..... .………………………. 

(наименование на участника) 
 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет„Доставка  и 
монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, 
домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 

1.  Задължавам се да спазвам условията  за участие  в процедурата . 
 
2. Задължавам се  да спазвам всички условия  и всички  действащи 

технически норми и стандарти, които  се отнасят до  изпълнението на поръчката,  
в случай, че същата  ми бъде възложена.  

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

предлог данните, свързани с поръчката, станали ми  известни във  връзка с  
моето  участие в  откритата процедура . 
 
 
 
 
 
Дата: .........................                                                 ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 
                                                                                                            (подпис, печат)  
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Образец 4 
 
 
 

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКА И МОНТАЖ 
 
ОБЕКТ:  ……………………………………….. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………………………. 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………………………. 
 
 
Днес ……………. подписаните представители на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ…………………………..,  
и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ………………………….. след проверка на място установихме, че към  
………… са  доставени и монтирани на подобект: ………………………………………………….,  и 
подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните машини и съоръжения  или уреди : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СУМА:                ………….                         ……………                     …………… 
ДДС:                      ..………                             …………                      …………..     
ОБЩО ВСИЧКО: ………..                           …………..                       …………. 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                   ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
 
 
 
 
 
 

 
позиция 

 
описание 

 
ед.мярка 

 
по  остойностена техническа 

спецификация  

 
 

    
количество 

ед.цена 
/лева/ 

Стойност 
/лева/ 

количество Стойност 
/лева/ 
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ОБРАЗЕЦ № 5  
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 
 
  
       Подписаният ………………………….…………………………...........……….....…….. 

(трите имена) 
л.к.№…………….....….…….….…..…издадена на…… ……...………………….……год. 
 
от…………………..….,град………………………………………………………......……… 
 
адрес: гр…......……………………………..община …………………………………….…… 
 
ул.…….........…..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. …………… 

 
 В качеството си на ……….......................……….……………..............…....…………. 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на директорите 
и др.) 
 
на ….....………………………………………………………………………………………… 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 
 
….....……………...………………………………………………………………………… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

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 (НК); 
• подкуп по чл.301-307 от НК; 
• участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК; 
• престъпления против собствеността по чл.194-217 от НК; 
• престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК. 
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
3.Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

по - горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

 
 
Дата: ..............................                                 ДЕКЛАРАТОР: ..................................... 

                                                                                                               (подпис, печат)  
 
 
 
 
Забележки:  
Декларацията се попълва от представителите на участниците и на 

подизпълнителите, когато участниците са установени / регистрирани в България. 
 
Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 на чл. 47 от ЗОП 

(т. 1 от декларацията) се прилагат, както следва: 
• при събирателно дружество - от съдружниците и управителите по чл. 84,ал.1 

и чл. 89,ал.1 от Търговския закон;  
• при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници, без 

ограничено отговорните съдружници;  
• при дружество с ограничена отговорност - от управителя /управителите/, а 

при еднолично дружество с ограничена отговорност - от едноличният собственик на 
капитала и неговия управител (ако има). Ако собственикът е юридическо лице - неговият 
ръководител и неговия управител (ако има);  

• при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 
Търговския закон, а при липса на овластяване - от членовете на съвета на директорите или 
управителния съвет;  

• при командитно дружество с акции - от изпълнителните членове  на съвета на 
директорите;  

• във всички останали случаи - от лицата, които представляват участника.  
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 ОБРАЗЕЦ № 5а  
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 47, ал. 1 от ЗОП 
 
Подписаният ………………………….…………............…………………..…………..… 

(трите имена) 
 
номер на документ за самоличност……………..…….....….….…...… ……………...… 
 
гражданин на ………………………….…… …………….………......…….……………… 

(държава) 
 
адрес:  ……………………………………………….…………………………........…… 
 
В качеството си на ……….……….………......................………..................………. 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на директорите 

и др.) 
 
на …………………..........…………………………………………………………………….. 

(наименованието на участника / подизпълнителя – юридическо лице) 
 
………………...……………………………….....…………………………………………… 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 
• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, съгласно националните закони и подзаконови актове; 
• подкуп, съгласно националните закони и подзаконови актове; 
• участие в организирана престъпна група, съгласно националните закони и 

подзаконови актове; 
• престъпления против собствеността, съгласно националните закони и 

подзаконови актове; 
• престъпление против стопанството, съгласно националните закони и 

подзаконови актове. 
 
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност, съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 
 
3. Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна 

процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 
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Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

по- горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 
   
   
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 
 

 
 

Дата: ............................                                     ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 
                                                                                                              (подпис, печат)  
 
 
 
 
 
 
 
Забележки:  
Декларацията се попълва от представителите на участниците и на 

подизпълнителите, когато юридическите лица са установени / регистрирани извън България. 
 
Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 на чл. 47 от ЗОП 

(т. 1 от декларацията) се прилагат и декларацията се попълва и представя от всеки 
управител, респективно член на управителните органи на участника/подизпълнителя, а в 
случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния 
управителен орган, съгласно националните закони и подзаконови актове. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 
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ОБРАЗЕЦ № 5.1. 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

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

(трите имена) 
 

л.к.№…………….....….…….….…..… издадена на…… ……...………………….……год. 
 
от…………………..…., град……………………………………………………………….. 
 
адрес: гр. ……......……………………………..община ………………………………….. 
 
ул. …………….........…..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. …… 

 
В качеството си на: 
1.  …………………………………………………………………………………….../длъжност/  
2. Представляващ участника ……………………………………………………………… 

юридическо лице) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. В качеството ми на член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ 
такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, не съм свързано лице по 
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация; 

2. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 
по- горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.   

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

 
 
 

 
Дата: ............................                                     ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 

                                                                                                           (подпис, печат)  
 
 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 
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  ОБРАЗЕЦ № 5.1.а  
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 
 
Подписаният ………………………….…………............…………………..…………..… 

(трите имена) 
номер на документ за самоличност……………..…….....….….…...… ……………...… 
  
гражданин на ………………………….…… …………….………......…….…………… 

(държава) 
адрес:  ……………………………………………….………………………….....….……… 
 
В качеството си на: 
1.  …………………………………………………………………………………….../длъжност/  
2. Представляващ участника ……………………………………………………………… 

юридическо лице) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. В качеството ми на член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ 
такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, не съм свързано лице по 
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация; 

2. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 
по- горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

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

неверни данни. 
 
 
 

Дата: ............................                                     ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 
                                                                                                            (подпис, печат)  

 
 
 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 
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ОБРАЗЕЦ № 6  
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 
 
  
        Подписаният ………………………….…………………………...........……….....…….. 

(трите имена) 
 

л.к.№…………….....….…….….…..… издадена на   ……… ……...…………………год. 
 
от…………………..…., град………………………………………………………......…….. 
 
адрес: гр. ……......……………………………..община ……………………………………. 
 
ул. ……….........…..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. …………… 
 
В качеството си на ……….......................……….………………....……….............….… 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на директорите 

и др.) 
на ….....……………………………………………………………………………………… 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 
 
….....……………...…………………………………………………………………………… 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. Участникът, когото представлявам не е в открито производство по несъстоятелност. 
2. Участникът, когото представлявам не е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон. 
3. Дейността на участника, когото представлявам не е под разпореждане на съда. 
4. Участникът, когото представлявам не е преустановил дейността си. 
5. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена професия. 
6. Участникът, когото представлявам няма парични задължения към държавата или 

към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/ участникът, когото представлявам има 
парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или 
отсрочване на тези задълженията. 

 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 
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Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 
по- горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

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

неверни данни. 
 
 

 
Дата: ..............................                                ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 

                                                                                                           (подпис, печат)  
 

 
 
 
Забележки:  
Декларацията се попълва от представителите на участниците и на 

подизпълнителите, когато юридическите лица са установени / регистрирани в България. 
Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 2, т. 2 на чл. 47 от 

ЗОП (т. 5 от декларацията) се прилагат, както следва: 
 
• при събирателно дружество - от съдружниците и управителите по чл. 84 ал. 1 и чл. 

89 ал. 1 от Търговския закон;  
• при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници, без 

ограничено отговорните съдружници;  
• при дружество с ограничена отговорност - от управителя /управителите/, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност - от едноличният собственик на капитала 
и неговия управител (ако има). Ако собственикът е юридическо лице - неговият ръководител 
и неговия управител (ако има);  

• при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - от членовете на съвета на директорите или 
управителния съвет;  

• при командитно дружество с акции - от изпълнителните членове  на съвета на 
директорите;  

• във всички останали случаи - от лицата, които представляват участника.  
По отношение на обстоятелствата в точка 6, декларатора избира, това 

обстоятелство, което ще декларира и посочва само него. 
 

 
 
 
 

 
 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 
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  ОБРАЗЕЦ № 6 а  

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 
 
Подписаният ….………………………….…………............…………………..…………..… 

(трите имена) 
 
номер на документ за самоличност……………..…….....….….…...… ……………………. 
 
Гражданин  на ………………………….…....…………….………......…….……………….. 

(държава) 
 
адрес:  ……………………………………………….………………………….....…………. 

 
…………………………………………………...……………………………….....………… 
 
В качеството си на ……….……….………......................………..................………….…… 
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на директорите 

и др.) 
 
на …………………..........…………………………………………………………………… 

(наименованието на участника / подизпълнителя – юридическо лице) 
 
………………...……………………………….....………………………………………… 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. Участникът, когото представлявам не е в открито производство по несъстоятелност, 
съгласно националните закони и подзаконови актове. 

 
2. Участникът, когото представлявам не е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си, съгласно националните закони и подзаконови актове. 
 
3. Дейността на участника, когото представлявам не е под разпореждане на съда, 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 
 
4. Участникът, когото представлявам не е преустановил дейността си, съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 
 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 
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5. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена професия. 
 
6. Участникът, когото представлявам няма парични задължения към държавата или 

към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/ участникът, когото представлявам има 
парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или 
отсрочване на тези задълженията. 

 
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

по- горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 
   
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 
 

 
 
 
 
Дата: ..............................                                ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 

                                                                                                          (подпис, печат)  
 
 

 
 

Забележки:  
Декларацията се попълва от представителите на участниците и на 

подизпълнителите, когато юридическите лица са установени / регистрирани извън България. 
 
Когато участниците са юридически лица, изискванията на ал. 2, т. 2 на чл. 47 от ЗОП 

(т. 5 от декларацията) се прилагат и декларацията се попълва и представя от всеки 
управител, респективно член на управителните органи на участника/подизпълнителя, а в 
случай, че членовете са юридически лица – от техните представители в съответния 
управителен орган, съгласно националните закони и подзаконови актове. 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 
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ОБРАЗЕЦ № 7 
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 

1. Фамилия:  

 

2. Име:  

 

3. Дата на раждане:  

 

4. Националност:  

 

5. Семейно положение:  

 

6. Образование:  

Учебно заведение 
(От дата – до дата) 

Получени степен(и) или диплома(и): 

  
  

 

7. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо) 

Език Четене Говоримо Писмено 
    
    
    
    

 

8. Членство в професионални организации: 

 

9. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.) 

 

10. Понастоящем заемана длъжност:  

 

11.  Трудов стаж във фирмата:  

 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
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12.  Основни квалификации:  (свързани с проекта) 

 

13.  Конкретен опит в региона: 

 

 

Държава От дата – до дата 
  
  
  

 

14. Професионален опит  

 

От дата – до 
дата  

Място 
(държава 
и/или град) 

Компания Длъжност Описание на 
извършвани 
дейности  

     

     

     

     

 

15. Друга информация от практическо значение. 

 

 

 

 

 

Дата: ………………….      Подпис: ………………… 
 

              
 
 
 
 
 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
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  ОБРАЗЕЦ № 8 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
 Подписаният  .. ... . .. . .... .. . ... ... .. . ... ... .. . ... .. ... . ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. .... ... .. . ... ... ..  

(трите имена) 
 
………………………………………………………………….......…………………………... 
     (данни по документ за самоличност) 
 
в качеството си на ………….………..……………........................………………………. 

(длъжност) 
 
на участник: ……………………………………..... .…………………………….. 

(наименование на участника) 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
 

 1. че при възлагане  на обществена поръчка с „Доставка  и монтаж на 
кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за 
възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”,” по обособени позиции : 
обособена позиция № …….. няма да ползвам / ще ползвам подизпълнител. 

 (ненужното се зачертава) 
 
Подизпълнителя,  когото  ще  ползвам е: ..................……………………………… 

(наименование на подизпълнителя) 
 
……………………………………………………………......……………………………… 
 
представляван от.. .. .... ... .. . ... ... .. . ... ... .. . .. .... .. . ... ... .. . ... ... .. . ... .. ... . ... ... .. . ... .. 

(трите имена) 
 
………………………………………………………………………….....……………… 

(данни по документ за самоличност) 
……………………………………………………………………………..……………… 

(адрес) 
в качеството си на ………….………..………………………...................…..………….… 

(длъжност) 
 
 
 2. че  процентът от общата  стойност на поръчката /  конкретната част  
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(ненужното  се  зачертава) 
от предмета на обществената поръчка и стойността й, която  ще се изпълнява от  
подизпълнителя  е …………………...... . .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ,  
 

Подизпълнител Видове работи, които 
ще изпълнява 

% от общата стойност 
на поръчката 

1.    

2.   

 
във  връзка , с което  прилагаме писмено  съгласие (декларация) от страна 

на посочените подизпълнители за участието  им и изискваната съгласно  
условията за участие документация и за подизпълнителите.  
 

1. че приемам  да отговарям за действията,  бездействията  и работата на 
посочения подизпълнител / посочените подизпълнители ,  като за 

      (ненужното  се  зачертава) 
 свои действия ,  бездействия  и работа. 
 
 
 
 
 
Дата: ................................                                     ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 

(подпис, печат)  
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ОБРАЗЕЦ № 9 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

(трите имена) 
 

………………………………………………………………………………......…………… 
(данни по документ за самоличност) 

 
в качеството си на ………….………..……………….................…………………………… 
 (длъжност)  
 
на подизпълнител: .……………………………………….…………………….... 

(наименование на подизпълнителя) 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ , 

 
 че съм съгласен да участвам в откритата процедура за възлагане на   

обществена поръчка с предмет: „Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно 
оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства 
в селата Ровино и Петково”,” по обособени позиции: обособена позиция  № ……. 

 
като  подизпълнител на участник. .. ... ... . . .... ... . .. ... ... . .. ... ... . ..….………..... 

(наименование на участника) 
 

Като подизпълнител ще изпълнявам следната част от  поръчката :   
 

Видове работи, които ще изпълнява % от общата стойност на 
поръчката 

  

  

 
 

Дата: …………………..                                  ДЕКЛАРАТОР:  ................................... 
                                                                                                                (подпис, печат)  
 
 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 

 
 

68

 
                                                                                                          

ОБРАЗЕЦ   № 10                                     
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от  Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности  
 
  
Подписаният  .. ... . .. . .... .. . ... ... .. . ... ... .. . ... .. ... . ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. .... ... .. . ... ... .. . 

(трите имена) 
……………………………………………………………………………………….......…… 

(данни по документ за самоличност) 
в качеството си на ………….………..…………………………………........................…. 

(длъжност) 
на участник: ……………………………………..... .……………………………… 

(наименование на участника) 
 

в процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка  и 
монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, 
домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”, по обособени  
позиции. 

 
ДЕКЛАРИРАМ,  

  
1. че по отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата 

предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, 
приложим към общия бюджет на Европейските общности. 

2. че по отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата 
предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към 
общия бюджет на Европейските общности. 

3. че на представлявания от мен участник не е наложено наказание на основание на чл. 
96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия 
бюджет на Европейските общности.  
 
 
Дата: ............................                                ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 

                                                                                                               (подпис, печат) 
Забележка: Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно член на 
управителните органи на участника, а в случай, че членовете са юридически лица – от 
техните представители в съответния управителен орган. 
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ОБРАЗЕЦ № 11 

 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР   

 
                                       BG161РО001/1.1-01/2007/058-D-…… 
 
 
 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.1.-01/2007/058, Подобряване на 
условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични 
разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания 
„Звънче”, гр. Смолян” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„ Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи 
от Община Смолян  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 
 
1.Община Смолян , с адрес: гр. Смолян , бул. ”България”№12,  Булстат 000615118 , представлявана от 
Дора Илиева Янкова – Кмет на Общината и Антоанета христова – Попова – директор д-я „ФБиСД”, 
наричана по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,  

 
и 
2.<Пълното официално име на Изпълнителя>, < Пълен официален адрес >, <Съдебен 
регистрационен номер>, Булстат, име на представляващия>  

от друга страна,на основание чл.41 ал.1 от ЗОП и Решение №............/.............2011г. на 
Кмета на Община Смолян  за определяне изпълнител на обществена поръчка за възлагане 
изпълнението на обект: „Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за 
Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата 
Ровино и Петково”, по обособени  позиции: - обособена позиция № 1 в изпълнение на 
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007/058“ :   Подобряване 
на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични 
разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания 
„Звънче”, гр. Смолян”  финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-
2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие”,  се сключи настоящия договор за следното: 
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І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1 Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши „Доставка и монтаж на 

кухненско и рехабилитационно  оборудване на обект :  Дом за стари хора в с. Фатово, 
домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”,наричана по-
нататък „Доставка”, посочена в ценовата и техническа оферта на Изпълнителя, които са 
неразделна част от настоящия договор 

1.2 Страните се съгласяват доставката по предходната точка да се осъществи в полза и за 
нуждите на Община Смолян, наричан по-долу „Възложител” 

1.3 Възложителят се задължава да не прехвърля собствеността на доставката на трети лица 
извън крайните ползватели/ Дом за стари хора с. Фатово и  Домовете  за възрастни 
психични разстройства с. Ровино и с. Петково /  и да не променя местоположението, на 
което е приета и/или монтирана. 

 
ІІ. КАЧЕСТВО 

2.1 Качеството на доставката, следва да отговаря на параметрите и техническите 
характеристики, посочени в техническата оферта на Изпълнителя за участие в процедурата; 

2.2 Доставката следва да е придружена с Техническа документация/инструкция за ползване 
съобразно БДС или еквивалент и стандартите на производителя. 

ІІІ. ЦЕНА 
3.1 Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална стойност на 

договора в размер на ......... (………………с думи) лева, без ДДС, съгласно ценовото му 
предложение, неразделна част от настоящия договор 

3.2 В цената по т.3.1 са включени всички транспортни разходи, такси, мита и застраховки на 
Изпълнителя до мястото на доставяне и инсталиране, посочено в т.5.3 от настоящия договор 

3.3 Всички цени от ценовата оферта на Изпълнителя, представляваща неразделна част от 
настоящия договор са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не 
подлежат на промяна. Цените подлежат на промяна при намаление на договорените цени в 
интерес на Възложителя. 

ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
4.1 Плащането се извършва по банков път в лева/ национална валута. Плащанията се 

оторизират и правят от счетоводителя по проекта на Община Смолян: 

4.2.  Плащанията ще се извършват както следва: 
а) авансово плащане в размер до 20%; 
б) междинни плащания в размер на до 80 % като сбор от аванса и междинните плащания,  
в) окончателно плащане в размер на 20%; 
 

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
размер на……… до 20 % от стойността по т.3.1, който Изпълнителя ще обезпечи с банкова 
гаранция за пълния размер на искания аванс. Авансът се изплаща до 30 работни дни, след 
подписване на договора и представяне на банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса 
и оригинална фактура. Авансът по т. 3.4 се предоставя безлихвено. Авансовото плащане ще се 
приспада от окончателното плащане по договора с изпълнителя.   
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4.4. Фактурите по всички плащания и актовете към тях се представят до 20 число и задължително 
трябва да е указано, че „ разходът е  по проект за безвъзмездна финансова помощ по  договор 
№BG161РО001/1.1-01/2007/058 на  ОПРР-..............”. 
4.5. Окончателното плащане се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след приемане и въвеждане в 
експлоатация на оборудването, съгласно изискванията на Договора, с изготвянето на 
необходимите за това документи/фактури, протокол за приемане/ както и представяне на всички 
документи съпътстващи оборудването.  
4.6. Фактурирането и плащанията по договора се извършват в съответствие със Закона за ДДС и 
съответният Правилник за прилагане на ЗДДС. Изпълнителят трябва да предава на Възложителя 
фактури с ДДС; 

4.7.Съобразно ДДС № 07/04.04.2008г. всички лихви, неустойки или неусвоени суми 
Изпълнителят следва да превежда на Община Смолян по банкова сметка  IBAN №BG 
98IORT80193250005003  при ТБ”Инвестбанк” клон гр. Смолян 

V. МЯСТО, СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
5.1 Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 
5.2 Изпълнителят е длъжен да извърши доставката в срок до ............................ дни след 

сключването на договора, съгласно приетото предложение. 
5.3 Мястото на изпълнение на доставката е съгласно техническата спецификация и е както 

следва:   Дома за стари хора в с. Фатово, Дом за възрастни с психични разстройства  с. 
Ровино, Дом за възрастни с психични разстройства  Петково. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
6.1 Изпълнителят се задължава: 

(1) да осъществи доставката на място, съгласно техническата оферта от документацията за 
участие; 

(2) да изпълни доставката съгласно приложената към договора ценова оферта; 

(3) да изпълни доставката качествено и в срок, според изискванията на Възложителя, с което 
да позволи на Възложителя да прегледа и провери техническото съответствие на 
доставеното оборудване с предложеното по оферта; 

(4) да осигурява условия за осъществяване на контрол от страна на Възложителя; 

(5) да отстрани за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и установени дефекти в 
процеса на изпълнението на договора, ако такива бъдат констатирани в срока по т.8.1, 
както и да изпълнява всички нареждания на Възложителя по предмета на договора 

(6) да организира транспортирането, разтоварването, монтирането и пускането в 
експлоатация на доставката до мястото по чл.5.3 за своя сметка; 

(7) да носи всички рискове, свързани със стоките, до момента на приемането им под условие 
на мястото на доставката. Доставените стоки следва да се опаковат, така че да се избегне 
тяхното повреждане или разваляне при транспортирането до тяхното местоназначение.  
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(8) да познава всички релевантни закони, актове и наредби на България, които биха могли да 
повлияят или да се отнасят по някакъв начин към дейностите по  настоящия договор 

(9) да започне изпълнение на договора от следващия ден след неговото подписване и 
влизане в сила. 

(10) да носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при изпълнение на доставката е 
допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата спецификация или 
задължителни, съгласно договорните условия 

(11) да представи в срок от три дни след началото изпълнението на договора график/дати, на 
която оборудването ще бъде доставено и инсталирано на мястото посочено от 
Възложителя/Примерна дата на приемане на оборудването. 

(12) Да спазва изискванията по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-
01/2007/058:   Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, 
домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния 
център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян” финансиран по 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие”. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава още да спазва следните изисквания: 
- за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекта, налични на 

страницата на Управляващия орган на ОПРР www.bgregio.eu. На изпълнителят се предоставя  
информационен билборд и табели, указващи  финансирането по Оперативна програма 
„Регионално Развитие 2007 – 2013”, съгласно изискванията за публичност на програмата, 
заложени в договора BG161РО001/1.1-01/2007/058:   Информационните билборд и табели ще 
бъдат предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

-  да осигурява достъп за извършване проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и 
органи и представители на Европейската Комисия, включително да осигури присъствието на 
негов представител, както и да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, 
набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация, свързана с 
изпълнението на СМР; 

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място; 
- да следи и докладва за възникнали нередности при изпълнението на договора. В случай на 

установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 
неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви; 

- да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при 
изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване; 

- да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното 
законодателство; 

- да спазва изискванията за съхраняване и архивиране на документацията по договора, 
съгласно изискванията на Управляващия орган на ОПРР, а именно, че документацията следва да 
се съхранява три години след приключване на програмата. 
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- Изпълнителят има право: 
- да иска от Възложителя оказване на необходимото съдействие за изпълнение на доставката; 
- да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор; 
- да получи своевременна информация от Възложителя за изисквания по отношение графика 

и условията на доставката. 
- Възложителят се задължава: 
- да заплати цената на договора по реда и при условията в него; 
- да не възпрепятства Изпълнителя и не нарушава оперативната му самостоятелност във 

връзка с изпълнението на договора; 
- да уведоми писмено Изпълнителя в предвидените в този договор случаи. 
- Възложителят има право: 
- да оказва текущ контрол при изпълнението на договора; 
- да иска от Изпълнителя да изпълни възложената доставка в срок, без отклонение от 

договореното и без недостатъци; 
- да изисква от Изпълнителя замяната на нискокачествената, непълна или дефектна доставка 

по реда и в сроковете определени в този договор. 

VІІ ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1 При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на 
задълженията се по него в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора. Гаранцията се 
представя под формата на банкова гаранция или внесена сума в полза на Възложителя 

7.2 След подписване на приемо-предавателен протокол по т.13.2 гаранцията за изпълнение се 
трансформира в гаранция за обезпечение на дейностите свързани с отстраняване на 
недостатъци, дефекти и повреди на Доставката, установени или възникнали в рамките на 
гаранционния срок по т. 8.1 

7.3 Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в едномесечен срок след изтичане на 
последния гаранционен срок предложен от кандидата.  При качествено, точно и съобразено с 
клаузите на настоящия договор и приложената към него техническа оферта на Изпълнителя, 
гаранцията се възстановява в пълен размер. 

7.4 Гаранцията се задържа в случай че Изпълнителят не отстрани или отстрани некачествено 
възникнали повреди, дефекти или недостатъци. 

7.5 Изпълнителят гарантира, че доставените стоки са нови, неизползвани и инкорпорират всички 
нови подобрения в дизайна и материалите. Изпълнителят гарантира също, че никоя от стоките 
няма дефекти, породени от дизайна, материалите, механиката или изработката. 

VІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

8.1 Гаранционните срокове на доставката по групи са : 
1. За група „Неутрално обрудване”………………………… в месеци,  
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2. За група „Топлинно оборудване”………………………… в месеци  

3. За група „Хладилно оборудване ”…………………………в месеци, 

4. За група „Електрически  уреди”………………………… .в месеци,  

5. За група „Перално оборудване”………………………….. в месеци,   

6. За група „Медицинско оборудване”………………………в месеци,  

7. За група „Рехабилитационно оборудване”………...……… в месеци,  
8.За група ”Компютърни конфигурации и периферия, и  
телевизори”………………………………………………………в месеци  

и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т.13.2  

8.2 При поява на дефекти в срока по предходната точка, Възложителят е длъжен в 3-дневен 
срок да уведоми писмено Изпълнителя за установените дефекти; 

8.3 Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка дефектите/недостатъците в 
гаранционния срок, в 5-дневен срок от получаването на известието по предходната точка; 

ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

9.1 Настоящият договор може да бъде прекратен: 

(1) по взаимно съгласие 

(2) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5-
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

(3) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществена поръчка, 
предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да 
предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата; 

(4) с окончателното му изпълнение, след изтичане на гаранционния срок по т.8.1 и 
представяне на окончателен приемо-предавателен протокол. 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
10.1 Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може 
да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна 
за възникването й; 

10.2 Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички необходими 
мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 
другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила; 

10.3 Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задължението се спира; 
10.4 Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействие са довели до невъзможност за изпълнението на 
договора; 

10.5 Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила 
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ХІ КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

11.1 Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация, получена 
при и по повод изпълнението на договора; 

11.2 Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да 
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и 
всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите 
служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 
необходимата степен за целите на изпълнението на договора; 

11.3 Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 
Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 

ХІІ. САНКЦИИ 

12.1 Ако Изпълнителят не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за 
нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по 
договора срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.1 % за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на доставката; 

12.2 Ако при приемане на доставката са констатирани отклонения от техническата 
спецификация и/или неспазване на техническата оферта и/или дефекти, до отстраняването 
им Възложителят може да задържи от дължимата цена сума, която надвишава с 20% 
стойността на некачествено извършените работи 

12.3 При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0.1% от дължимата 
сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10% от цената на договора; 

12.4 При неизпълнение на други задължения по договора неизправната страна дължи на 
изправната неустойка в размер до 10% от цената на договора. Страната, която е понесла 
вреди от неизпълнението може да потърси обезщетение и за по-големи вреди 

12.5 При прекратяване на договора по т.9.1(3) Възложителят не дължи неустойки, лихви и 
пропуснати ползи на Изпълнителя; 

12.6 При прекратяване на договора по т.12.4 Възложителят дължи на Изпълнителя 
извършената и не разплатена доставка, доказана с фактура; 

12.7 При прекратяване на договора по т. 9.1(1) страните не се дължат неустойка 

12.8 При прекратяване на договора по т. 9.1(2) виновната страна дължи неустойка в размер на 
0.1% на ден, но не повече от 10% върху стойността на договорената, но неизпълнена 
доставка 

12.9    Дължимите неустойки по договора се внасят по сметка на Община Смолян: 
 по банкова сметка  IBAN №BG 98IORT80193250005003  при ТБ”Инвестбанк” клон гр. 
Смолян 
 

ХІІІ. ПРИЕМАНЕ 
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13.1 Проверката на предоставеното от Изпълнителя оборудване ще се извърши в присъствието 
на негов представител. Мястото на приемане и преглед е мястото на доставката, посочено 
в договора, чл. 5.3 

13.2 Приемането на доставката и монтажа се извършва с приемо-предавателен протокол, 
подписан от Изпълнителя и Възложителя, след  проверката  по т.13.3 или отстраняване на 
несъответствията по т.13.4; 

13.3 Възложителят проверява съответствието на техническите параметри на доставката с тези в 
техническата оферта на Изпълнителя в присъствието на негови представители; 

13.4 При констатирани несъответствия/недостатъци на Доставката с техническата оферта, се 
съставя двустранен констативен протокол подписан от двете страни; 

13.5 Собствеността и рискът от случайно погиване на доставката преминават от Изпълнителя 
върху Възложителя от момента на подписването на приемо-предавателния протокол по 
т.13.1 

ХІV. РЕКЛАМАЦИИ 

14.1 Възложителят има право след констатиране по т.13.3 несъответствия или появили се 
скрити недостатъци на осъществената доставка да поиска подмяната й в 5-дневен срок 
както следва: 

(1) за явни дефекти отразени в констативния протокол, съставен и подписан от двете страни 
по договора; 

(2) за скрити дефекти, отразени в констативен протокол, съставен при откриването им, но не 
по-късно от 1 (един) месец от приемане на доставката; 

14.2 При пълно несъответствие на доставката с техническите характеристики, посочени в 
техническото предложение на Изпълнителя, както и с изискванията на нормативните 
разпоредби за състав, опаковане или етикиране се изготвя констативен протокол; 

14.3 Сроковете за предявяване на рекламациите започват да текат от момента на 
констатирането им и следва да се отстранят от Изпълнителя в срока по т.8.3 

ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

15.1 Комуникациите по този договор се осъществяват в писмена форма; 
 Всяка писмена комуникация, отнасяща се до този Договор между Възложителя и 

Изпълнителя,  трябва да посочва заглавието и идентификационния номер на Договора, и 
трябва да се изпраща по пощата, факса, електронната поща или на ръка. 

За Възложителя: 
Отговарящ за 
договора: 

Дора Янкова  Кмет на община Смолян 

Адрес: Община Смолян, 4700 гр.Смолян, 
Бул.”България”12 

Телефон: +359 301 67666  
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Факс: +359 301 62426  
E-mail: Obshtina_smolyan@abv.bg  

 
За Изпълнителя: 
Отговарящ за 
договора: 

  

Адрес:   
Телефон:   
Факс:   
E-mail:   

15.2 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не 
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло; 

15.3 Страните ще решават спорове възникнали при или по повод изпълнението на договора или 
свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване по взаимно съгласие, а при непостигане н такова – спорът се отнася за 
решаване пред компетентен съд на територията на Република България по реда на 
Гражданско процесуалния кодекс; 

15.4 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
български законодателство; 

15.5 Настоящият договор се подписа в четири  еднообразни екземпляра –един за Изпълнителя 
и три за Възложителя. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
- Технически спецификации; 
- Ценова оферта ; 
- Техническа оферта; 
- Гаранция за изпълнение на договора; 
- Документи удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5; 

 
ДОГОВАРЯЩИ   СЕ   СТРАНИ: 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………………      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………… 

         (Дора Янкова)                   (…………………) 
Кмет на ОбщинаСмолян)            
                         

 
Директор д-я „ФБиСД”: ……………….. 
      ( Антоанета Христова - Попова) 
 
 
Директор д-я „ПНО и ОМП”: ………………..          

 (Маргарита Солакова) 
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Образец  №11А 
  

ПРОЕКТО – ДОГОВОР 

по обособена позиция № 2 
 
Днес _________________, в гр. Смолян, на основание чл.41 от Закона за обществени 

поръчки, във връзка с Решение № _____________________ г. на Kмета на Община Смолян , 
между: 

Община Смолян, представлявана от Дора Илиева  Янкова - Кмет, наричан по-долу 
“ ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  с ЕИК по БУЛСТАТ 000615118 - от една страна 
И 
________________________________________________________________________________,рег

истриран по ф. д. № __________________/______________ г. на _______________________ЕИК 
по БУЛСТАТ _____________адрес:___________________________________________________, 
тел. _____________факс: _________________________, e-mail: ________________представляван 
от: _____________________________________________________________адрес: _________ 
___________                                                                       , тел.____________________________                     
IBAN ___________________________________________BIC _______________________ 
обслужваща банка: ________________________________________________________ 
 

наричан накратко “ИЗПЪЛНИТЕЛ” - от друга страна, 
се сключи настоящият Договор. 
Страните се споразумяха за следното: 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
         1.1. С настоящия Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният 
от своя страна приема да изпълни на свой риск, със свои сили и средства, и за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при посочените по-долу условия и съгласно Приложението към 
документацията за участие за обществена поръчка с предмет : Доставка  и монтаж на кухненско  
и  рехабилитационно оборудване за Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с 
психични разстройства в селата Ровино и Петково по обособени позиции :  Обособена позиция 
№ 2  

1.2. Приемането на оборудването се извършва с приемо- предавателни протоколи 
подписани от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

1.3. Договорно задължение на Изпълнителя е и комплексното изпитване на монтираното 
оборудване и доказване на проектните показатели в съответствие с приложените технически 
спецификации. 

1.4. Изпълнението е в рамките на осигурените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ средства. 
 
II. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 
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2.1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
този Договор е сбора от сумите по отделните заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и изпълнени  от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки  в рамките на 12 месеца от подписването на настоящият договор, 
формирани на база на оферираните единични цени.  

2.1.1. Цената  съответства на остойностената количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съгласно офертата му, на стойност___________________ 
/__________________________________________. ______________________________/ лева с 
ДДС, в т. ч. _____________ лева ДДС. 

2.1.2.Цената по член 2.1.1 съставлява цялото възнаграждение, дължимо от Възложителя на 
Изпълнителя по договора. Тази цена е окончателна и не подлежи на преразглеждане. В цената са 
включени всички разходи за доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация на оборудването, 
гаранционна поддръжка. 

2.1.3.  Начина на разплащане е по следната схема : 
 - Авансовото плащане е в размер на ………. / до  20 %  от всяка заявка  и се  извършва в 

рамките на 30 дни  от заявката на възложителя.  
- окончателно плащане -  извършва се до  30 дни  от  всяка доставена  заявка.   
2.1.4. Аванса се приспада изцяло от плащането на заявката 
2.2. Договорените единични цени на всички видовете доставки по количествено-

стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на Договора. Цената на 
финансовия риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената по Договора.  

2.3.Собствеността и рискът от погиване на доставените стоки преминават от Изпълнителя 
към Възложителя след подписване на предварителния приемо- 

предавателен протокол. 
2.4. Разплащането на доставеното и монтирано оборудване се извършва съобразно следната 

схема: 
2.4.1.Заплащането на цената на договора ще се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след 

приемане на доставката и монтажа с приемно-предавателен протокол и придружаващите го 
сертификати, декларации и гаранционни карти и представяне на фактури по отделно за всеки 
подобект. 

2.4.2. Фактурите по всички плащания и актовете към тях се представят в деня на доставката. 
Изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството.  
 

III. СРОКОВЕ И ГАРАНЦИИ 

3.1. Срокът за извършване на доставката и монтажа е  …………… /максимално 45 
/четиридесет и пет / календарни дни, и започва да тече от датата, определена с възлагателно 
писмо от Възложителя. 

3.2. Дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия Договор ще приключи с подписване на 
приемно-предавателен протокол, а отговорността му ще приключи след изтичане на последния 
гаранционен срок но оборудването по настоящия Договор. 

3.3. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на: 3 /три/ % от стойността без ДДС на 
Договора, която гаранция се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изтичане на  последния 
гаранционен срок на оборудването по настоящия Договор. 

3.4. Гаранционният срок на оборудването е  както следва :  
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За група „Неутрално оборудване”………………………… в месеци  
За група „Хладилно оборудване ”………………………….в месеци 
За  група „Перално оборудване”……………………………в месеци, съгласно Формуляр 

№12а и започва да тече от приемането и монтирането на оборудването с приемно-
предавателен протокол. 

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен преди началото на доставката и монтажа на оборудването 
да представи застрахователни полици по застраховка „трудова злополука”. 

3.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен  да плати стойността  на всяка доставка  в срок до 30 
календарни дни след подписването на приемно-предавателен протокол и фактура  издадена на 
името на възложителя. 

 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
4.1.1. да започне доставката на оборудването след получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

Възлагателно писмо. 
4.1.2. да достави и монтира договореното оборудване съгласно офертата, на високо 

качествено и техническо ниво в съответствие с изискванията на нормативните актове. При 
установяването на каквито и да било неточности, непълноти или несъответствия в 
спецификациите; 

4.1.3. При неспазване на изискванията по предходния член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
отстрани недостатъците или да достави изцяло ново оборудване съгласно изискванията на 
Техническата спецификация, като всички допълнителни разходи са за негова сметка; 

4.1.4. да поеме пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените 
работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда; 

4.1.5. да осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на 
доставката и монтажа; 

4.1.6. да предоставя възможност за проверка и приемане на доставеното оборудване, 
съгласно раздел V от Наредба №5/25.05.2006г. за хигиена н храните. 

4.1.7. да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение на договора. 
4.1.8.да отстрани всички нанесени от него щети по време на изпълнение на поръчката върху 

имотите на Възложителя. 
4.1.9.В тридневен срок след подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изготви график за 

доставка и монтаж по отделните позиции по спецификацията. 
4.1.10. Да изпълнява сроковете за доставка и монтаж по отделните позиции по 

спецификацията, уточнени с графика. 
 

4.2. Да отстрани за своя сметка дефекти, лоши изпълнения, пропуски и др. по време на 
работата и до изтичане на гаранционния срок. 

4.3.Да поддържа гаранционно обслужване за периода на предложения гаранционене срок, 
считано от датата на оформяне на приемо- предавателен протокол   за доставката и монтажа, 
съгласно Формуляр №12а от офертата. 

4.4. Да носи отговорност за изправността на доставеното и монтирано оборудване до 
подписване на  приемо- предавателен протокол  образец №4 и по време на гаранционното 
обслужване. 
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4.5.Да осигури запознаване и обучение на основния изпълнителски състав за работа с 
оборудването. 

 
4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
4.6.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата; 
4.6.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата; 
4.6.3. да иска уговореното възнаграждение за приетата работа. 
4.6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси пропуснати ползи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

не изработване в резултат на не осигурени от него средства. 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
5.1.1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в Раздел ІІІ от Договора срокове 

дължимото възнаграждение за извършената работа. 
5.1.2. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в 

гаранционния срок дефекти. 
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
5.2.1. да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Указанията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
доколкото не излизат извън изпълнението на поръчката, посочено в този Договор; 

5.2.2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява възложената работа в срокове и без 
отклонения от поръчката; 

5.2.3. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде изработеното; 
5.2.4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с 

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането на част 
или на цялото възнаграждение, докато изпълнителят не изпълни своите задължения по Договора; 

5.2.5. В случаите по предходната точка, когато отклоненията от поръчката или 
недостатъците на работата са съществени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните 
права по избор: 

5.2.5.1. да определи подходящ срок, в който изпълнителят безвъзмездно да поправи 
работата си; 

5.2.5.2. да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, 
респективно недостатъците на работата; 

5.2.5.3. да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или 
годност на изработеното; 

5.2.5.4. да прекрати едностранно Договора. 
 
VI. ОТГОВОРНОСТ 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, на които е възложил 

изпълнение по поръчката, като за свои действия. 
6.2. При  пълно неизпълнение на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 

в размер на 10% от стойността на Договора. 
6.3. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1% от стойността на 

Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10%. 
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6.4. Независимо от правата по т. 5.2.5 и т. 7.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 10% от стойността на Договора, когато изработеното е 
обременено с недостатъци. 

6.5. Неустойките и санкциите по този Договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да се 
събират от дължимите плащания или от внесената гаранция за изпълнение. 

6.6. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната 
стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 
 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
7.1. Настоящият Договор се прекратява: 
7.1.1. с изпълнението му; 
7.1.2. по взаимно съгласие между страните; 
7.1.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 
7.1.4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му при виновно 

неизпълнение от другата страна; 
7.1.5. едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено 7 дневно предизвестие; 
7.1.6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
7.2. Едностранното разваляне на Договора по т. 7.1.4 се допуска само при пълно 

неизпълнение, а също и при частично, лошо или забавено изпълнение, с което изпълнението е 
станало безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гаранцията за добро изпълнение не се възстановява. 

7.3. При разваляне на Договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено 
предизвестие до другата страна. 

7.4. В случай на едностранно прекратяване на Договора по т. 7.1.5 от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 
същият е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи, извършената работа и 
печалбата, която той би получил от изпълнението на работата за етапа. 

 
VІІІ.  ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 
8.1. Навсякъде в Договора „действащата нормативна база” се отнася към конкретната дата.  

 8.2. За неуредените с този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското 
законодателство на Република България. 

 
Настоящият Договор се подписа в четири еднакви екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Приложение към Договора:  
-Количествено-стойностна сметка; 
-График за доставка и монтаж на оборудването; 
- Гаранционен срок на оборудването ; 
 
При подписване на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представи: 
-документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 
-документ за внесена гаранция за изпълнение; 
 
Адресите за делови контакти на страните са както следва: 
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НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

            - ОБЩИНА СМОЛЯН 

            4700 Смолян , Бул.”Бълтария” №12 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………………………………………………………………… 
                                       /изписва се точното наименование на Участника/ 
Адрес - ………………………………………………………. 
          Обслужваща банка: …………………………………… 
          ЕИК - ……………………………………….. 
          BIC - ………………………………………………. 
          IBAN -  ……………………………………… 
 
 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Дора Янкова  
Кмет на Община Смолян  
 
 
 
Антоанета Христова - Попова 
 Директор д-я” ФБСД”  

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
........................................................ 
/подпис, име и длъжност, печат/ 
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ОБРАЗЕЦ № 12  
 

 Т Е Х Н И Ч Е С К А      О  Ф  Е  Р Т  А 
По обособена позиция № 1 

 
 
До:…………………………….........…………………………………………………………... 

(наименование на Възложителя) 
 
От:................................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 
 
с адрес: ..............................................................................................................................................  
 
тел.: .................................., факс: ..................................., e-mail: ............................................. 
 
регистрационен номер  ...................... / .............г., ЕИК/БУЛСТАТ: ...................................., 
 
представлявано от :…………………………………………………………………………., в  
 
качеството си на ………………………………………………………………………………. 
 
  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно 
оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства 
в селата Ровино и Петково”, обособена позиция № 1 . 

 
 Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията 

Ви, заложени в Техническата спецификация на настоящата поръчка и одобрения технически 
проект. 

 Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок от ………………… в 
каледарни дни.(посочва се предложения от участника срок за изпълнение),считано от 
датата на подписване на договора, но не повече от 45 / четиридесет и пет / дни . 

   Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на 
изпълнение на настоящата поръчка, а именно: съгласно приложен линеен график. 

В случай, че е налице противоречие между посоченото в офертата и линейния 
график участникът се отстранява от участие. 

 
   Предлагаме следния гаранционен срок  за  доставката :  
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1. За група „Неутрално обрудване”………………………… в месеци,  

2. За група „Топлинно оборудване”………………………… в месеци  

3. За група „Хладилно оборудване ”…………………………в месеци, 

4. За група „Електрически  уреди”………………………… .в месеци,  

5. За група „Перално оборудване”………………………….. в месеци,   

6. За група „Медицинско оборудване”………………………в месеци,  

7. За група „Рехабилитационно оборудване”……………… в месеци,  

8.За група”Компютърни конфигурации и 
 периферия, и телевизори”…………………………...……… в месеци  

 
 

  Заявяваме, че желаем / не желаем  да получим авансово плащане в размер на 
…………../ до 20% от цената за изпълнение на договора без ДДС/ срещу предоставяне на  
гаранция / обезпечение на авансовото плащане при условията на проекта на договор. 
    Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че бъдем 
определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в 
документацията образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считаме обвързани от 
задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора. 
    Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора 
настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде 
безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие. 
    Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право 
и не подлежи на обжалване по целесъобразност. 
    Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за финансиране, 
строителството, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним 
всички задължения, произтичащи от обявените условия. 
    Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от 
възложителя за изпълнението на поръчката. 

   При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да представим парична/банкова гаранция за добро изпълнение на задълженията по 
договора в размер на 3 % от стойността на договора, без ДДС . 

     
    Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни 
до изтичане на ........................................ (...............) календарни дни, включително от крайния 
срок за получаване на офертите.  
     
 
 
Дата……………….                                                   ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………....... 
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ОБРАЗЕЦ № 12 А 
 

 Т Е Х Н И Ч Е С К А      О  Ф  Е  Р Т  А 
По обособена позиция № 2 

 
 
До:…………………………….........…………………………………………………………... 

(наименование на Възложителя) 
 
От:................................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 
 
с адрес: ..............................................................................................................................................  
 
тел.: .................................., факс: ..................................., e-mail: ............................................. 
 
регистрационен номер  ...................... / .............г., ЕИК/БУЛСТАТ: ...................................., 
 
представлявано от :…………………………………………………………………………., в  
 
качеството си на ………………………………………………………………………………. 
 
  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно 
оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства 
в селата Ровино и Петково”, обособена позиция № 2 . 

 
 Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията 

Ви, заложени в Техническата спецификация на настоящата поръчка и одобрения технически 
проект. 

 Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок от ………………… в 
каледарни дни от датата на  получаване на  всяка заявка от възложителя, но не повече от 45 
дни .(посочва се предложения от участника срок за изпълнение) в рамките на 12 месеца  от 
датата на сключване на договор. 

   Поемаме ангажимент при изпълнение на обекта на поръчката да спазваме графика на 
изпълнение на настоящата поръчка, а именно: съгласно приложен линеен график. 
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В случай, че е налице противоречие между посоченото в офертата и линейния 
график участникът се отстранява от участие. 

  
   Предлагаме следния гаранционен срок  за  доставката :  
 
За група „Неутрално оборудване”………………………… в месеци  
За група „Хладилно оборудване ”………………………….в месеци 
За  група „Перално оборудване”……………………………в месеци  
 

    Запознати сме с проекта на договора и приемаме условията му. В случай, че бъдем 
определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по приложения в 
документацията образец и в законоустановения срок. Приемаме да се считаме обвързани от 
задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на срока на договора. 
    Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора 
настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде 
безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие. 
    Ние приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право 
и не подлежи на обжалване по целесъобразност. 
    Заявяваме, че сме запознати със състоянието на обекта, условията за финансиране, 
строителството, както и всички документи, включени в книжата и приемаме да изпълним 
всички задължения, произтичащи от обявените условия. 
    Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени от 
възложителя за изпълнението на поръчката. 

   При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да представим парична/банкова гаранция за добро изпълнение на задълженията по 
договора в размер на 3 % от стойността на договора, без ДДС . 
     Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни 
до изтичане на ........................................ (...............) календарни дни, включително от крайния 
срок за получаване на офертите.  
  
 
 
 
Дата……………….                                                   ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………....... 
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ОБРАЗЕЦ № 13  
 
 
 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 
 
До: ………………………….........…………………………………………………………….. 

(наименование на Възложителя) 
От:................................................................................................................................................ 

(наименование на участника) 
с адрес: .......................................................................................................................................  
 
тел.: .................................., факс: ..................................., e-mail: ............................................. 
 
регистрационен номер  ...................... / .............г., ЕИК/БУЛСТАТ: ...................................., 
 
 
 представлявано от :……………..…………………………………………………………., в  
 
качеството си на ………………………………………………………………………………. 
за изпълнение на  обект:„Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно  оборудване 
на обект „Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари 
хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и 
Петково”,” за обособена позиция № ……. 

 
ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
1. Декларирам, че участникът, когото представлявам, желае да участва в откритата 

процедура за извършване на  доставка и монтаж на кухненско и рехабилитационно 
оборудване  на горепосочения обект, при условията, упоменати в конкурсните документи и 
приети от нас. 

2. Настоящата оферта е изготвена на база представени инвестиционни проекти  и  
технически спецификации. Извършили сме оглед и сме запознати с всички условия на обекта. 

3. За извършване на  доставката и монтажа на кухненско и рехабилитационно  
оборудване на обект на обект„Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно 
оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства 
в селата Ровино и Петково”,  ние предлагаме обща цена от ...................…...... 
(......................................словом) лв. без включен ДДС или …………../…………………./ лева с 
включен ДДС за обособена позиция № …... 
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Единичните цени на отделните видове оборудване, посочени в  остойностената 
подробната  техническа сепицификация са съставени на база .....................................  

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

4. Срок на валидност на офертата - ние сме съгласни да се придържаме към тази оферта 
за срок от .............................. дни, включително от крайния срок за получаването й. 
            5.Заявяваме, че ако откритата процедура бъде спечелена от нас, настоящето Ценово 
предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане 
в сила на Договор. 

6.Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс 
на Република България. 

 
 
 
 

 
Дата : ……………….. 2011г.              ПОДПИС И ПЕЧАТ: ……………....... 
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ОБРАЗЕЦ   № 14                           

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
Подписаният  .. ... . .. . .... .. . ... ... .. . ... ... .. . ... .. ... . ... ... .. . ... ... .. . ... ... .. .... ... .. . ... ... .. . 

(трите имена) 
………………………………….......………………………………………………………... 

(данни по документ за самоличност) 
 
в качеството си на ……........................…….………..…………………………………….……… 

(длъжност) 
на участник: …………......………………………………………………………… 
      (наименование на участник) 
  

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

като член на обединението / консорциума, участник в настоящата процедура по 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка  и монтаж на кухненско и 
рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с 
психични разстройства в селата Ровино и Петково”,, че: 
1. всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно и 
солидарно за изпълнението на договора.  
2. водещият член на обединението / консорциума е упълномощен да задължава, да получава 
указания за и от името на всеки член на обединението / консорциума. 
3. всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия 
период на изпълнение на договора. 
 
 
Дата: .......................                                     ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 
                                                                                                              (подпис, печат)  

 
Забележки: Декларацията се попълва и представя от всеки управител, респективно 

член на управителните органи на дружество, което е член на обединението / консорциума, 
участник в настоящата процедура, а в случай, че членовете са юридически лица – от техните 
представители в съответния управителен орган.По отношение на това дали е обединение или 
консорциум, декларатора избира това обстоятелство и ще декларира и посочва само него. 
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ОБРАЗЕЦ № 17 

                                      
                                             
ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ ЗА  ДОСТАВКИ ОТ ПОДОБЕН 

ВИД ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 
 
 

 Наименование на 
проект/видове 

работи 

Обща 
стойност на  
доставката и 
монтажа  
изпълнени  
от участника 

Срок на 
договора 

Възложител и 
място 

Главен изпълнител 
или 

подизпълнител 

A /в  собствената
страна 

    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Наименование на 
проект/видове 

работи 

Обща 
стойност на  
доставката и 
монтажа  

изпълнени от  
участника  

Срок на 
договора 

Възложител и 
място 

Главен изпълнител 
или 

подизпълнител 

В/  в чужбина     
     
     



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в 
селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., от Европейски фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на Република България 

 
 

92

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Забележка: Приложете препоръки за добро изпълнение от Възложители по договорите за 

доставка и монтаж  от поддобен вид  . 
В препоръките да са посочени стойността, датата и мястото на доставката  и монтажа , 

както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и 
адрес и телефон за връзка с подписалия препоръката.  Списъкът трябва да съдържа само 
изпълнените доставки  и монтаж  обекти през последните 3 години; преходните обекти трябва 
 да бъдат посочени само в годината на започване. 
 Общата стойност на оборота от изпълнените доставки  и монтаж  през последните три години 
възлиза на …………….без ДДС или …………………..със ДДС 
 

 
 
 

Дата: .............................г.                              ДЕКЛАРАТОР: ........................................                               
                                                                                                                                                                      
(подпис и печат) 
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                                                                                                                                   ОБРАЗЕЦ №18 
 
 

СПИСЪК НА ПРАВОСПОСОБНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА  
ТЕЗИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО 

 
 

 
Длъжност/Име Националност Възраст Образование Опит  

в доставките и 
монтажа  

Отговорности 
(Проект/Стойност) 

Ръководител 
монтаж 

    
/ 

 

    /  

    /  
Специалист по 
контрол на 
качеството  
 

    
/ 

 

Изпълнителски персонал 
Квалифицирани работници  - специалисти по  монтаж  

    /  
    /  
    /  
    /  
    /  
    /  
    /  
    /  
    /  
    /  
 
 Приложете документи за правоспособните технически лица доказващи 
образованието и  професионалната им квалификация. 
 
 
Дата: .............................г.                                          подпис и печат:..........................................  
                                                                                    …………………….....……………..…......  
                                                                                 (длъжност на представляващия участника)                                                                                                                                         
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 ОБРАЗЕЦ №19 

СПОРАЗУМЕНИЕ  

за съвместна дейност по чл. 18 от ЗЗБУТ 

 

Днес................в гр. Смолян, между 

          ОБЩИНА Смолян, адрес: гр. Смолян, Бул. „България” №12, ЕИК по БУЛСТАТ 
BG 000615118 , представлявана от Дора  Янкова - КМЕТ, наричан за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

…........................., , наричано по-долу ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

и 

........................., наричано по-долу ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, 

заедно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани 
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, 

на основание чл. 18, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 8 от Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, Наредба № 1-209 от 22 ноември 2004 г. за правилата и 
нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация за недопускане на 
пожари и сключения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ Договор от 
............., се споразумяха за следното: 

чл. 1. Страните се споразумяват, при спазване разпоредбите на закона,  съвместно: 

• да осигурят безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна 
безопасност на работниците и служителите; 

• взаимно да се информират за рисковете при работа; 

• да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от 
тези рискове, като спазват действащите в страната изисквания и норми по ППО и 
БЗ при работа. 

чл. 2. /1/ Информирането между двете страни за възможните опасности, както и 
координирането на действията им за осигуряване на ППО и безопасни условия на труд 
на работещите се възлага на: 

- от страна на ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ – .................................................................... на 
длъжност ……………………………………… 

- от страна на ПОИЗПЪЛНИТЕЛЯ - …………………………………………. на 
длъжност …………………………………….. 

 /2/ Гореупоменатото длъжностно лице на ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ координира 
цялостното осигуряване на ЗБУТ и ПБ на строителната площадка. 
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чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се задължават: 

а) да осигуряват необходимите лични предпазни средства на персонала си, като ГЛАВНИЯ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ предоставя предпазни каски за лицата, които посещават строителната площадка 
(проектанти, строителен надзор, контролни органи и др.) 

б) да правят оценка на риска на всички свои дейности и всяка ситуация на обекта, свързана с 
работата му, съгласно разпорежданията на Наредба № 5/ 1999 г.; 

в) да осигуряват режим на труд и почивка, съгласно чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15 от 
31.05.1999г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на 
физиологични режими на труд и почивка по време на работа, съгласувано със Служба 
трудова медицина и съобразно Правилниците за вътрешния трудов ред на 
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ и други вътрешни нормативни актове на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ; 

г) да осигуряват осветеност на работните места, съгласно чл. 74 и чл. 78 от Наредба № 7 
/обн. ДВ бр.88/1999 г. изм. и доп.,ДВ бр.88/2004 г./ за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на 
работното оборудване; 

д) да осигуряват оборудването на работещите с аптечка, съгласно изискванията на 
правилата за оказване на долекарска помощ при увреждане на здравето при работа. 
На основание чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗБУТ и Наредба №2/2004 г. (минималните 
изисквания за ЗБУТ при извършване на СМРР) с изменението й в края на 2006 г. с цел 
осигуряване на първа долекарска помощ на пътния обект винаги да има на разположение 
обучени от Служба трудова медицина лица;  

е)  да осигуряват на персонала си необходимите санитарно – битове условия, както и такива 
за административно – техническа работа, когато е необходимо; 

ж) да поддържат валидни застраховки за риска “трудова злополука“ на всички свои 
работещи на обекта и при спазване разпорежданията на Наредбата за задължителното 
застраховане 
на работниците и служителите за риска трудова злополука изпълнение, във връзка със  
Заповед № 151/2006 г. (ДВ бр.24/2006 г. - неофициален раздел) на министъра на МТСП. 

чл. 4. /1/ Страните носят отговорност за изпълнение на поетите в това споразумение 
ангажименти съобразно вида и обема на изпълняваната от тях работа на конкретния 
обект. 

Настоящото споразумение се съставя в …............... еднообразни екземпляра, по един 
за всяка от страните. 

Копие от споразумението да се съхранява при съответните длъжностни лица на 
всяка една от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ:    ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ: 

        ...............................                 ..............................    
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         ОБРАЗЕЦ № 20 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 
 

за запознаване с обекта 
 
 

  
     Долуподписаният/- ата ……...………………...…........………….........….....……………, 

с ЕГН ………………., представляващ 
..................................................................................... в качеството си на 
……….…………....……., със седалище: ………..…………..………… и адрес на 
управление: …….........………………………………..……., вписан(о) в търговския 
регистър на …………...………….. окръжен съд по ф.д. № ……..…….. от 
……….......……. год., с идентификационен № по БУЛСТАТ/ЕИК…………….....…….., 
като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ „Доставка 
и монтаж на кухненско и рехабилитационно  оборудване на обект :   „Доставка  и 
монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. 
Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”,”  
по обособени позиции. 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
  

 Посетих и извърших пълен оглед на място на обекта и съм запознат с всички 
условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение. 
 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
 
 
 
……………………. г.                                 Декларатор: …………………. 
 
 
 
Заверил …………………………. / ………………./ упълномощен представител на Възложителя

                                                 
*  Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.  
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ОБРАЗЕЦ № 21 
 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ДОСТАВКИТЕ , ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО И РЕХАБИЛИТАЦИОННО  
ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В С. ФАТОВО, ДОМОВЕТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ 
РАЗСТРОЙСТВА В СЕЛАТА РОВИНО И ПЕТКОВО” ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……. 
 

 
 Дава се кратко описание на предложената работна програма за изпълнение на обекта в съответствие със зададения 
метод и срокове за изпълнението на работите.  
 Прилага се линеен график за изпълнение на работите, като се отбелязват сроковете, предвидените технически лица 
и технологични ресурси. 
 В случай, че участникът предвижда да предостави някои от видовете работите на подизпълнители, следните 
данните следва да се представят: 
 
Работи, които ще 
бъдат изпълнени от 
подизпълнител 

Име и данни за 
подизпълнителя 

 

Стойност на договора за 
под изпълнение в % от 
общата стойност на 

проекта 

Опит при изпълнение на подобни видове работи 
(посочват се подробности) 

    
    
    
    
    
    

 
 
подпис и печат: ..........................................  
                                                                                                                                          …………………….....……………………  
                                                                                                                                         (длъжност на представляващия участника)      
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           ОБРАЗЕЦ № 22 
 
 

ДАННИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНИ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 
 
 

Посочете данни относно прилагани системи за контрол на качеството във връзка с 
изпълнението на видовете работи за конкретния обект .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата: .............................г.                                подпис и печат: ..........................................  
 

                                                                                 …………...………….....…………………… 
                                                                                 (длъжност на представляващия участника)                                                                                                                                                                                                         
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ОБРАЗЕЦ № 23 
 
 

ДАННИ ЗА ПРОИЗХОД НА  ДОСТАВКИТЕ , КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

 
Представете списък на всички  позиции от техническите спецификации по 

обособена  позиция № ……, които ще бъдат използвани при изпълнението на договора.  
 

Оборудване по позиция                  Страна на произход 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Забележка : Да се приложат данни за всяко оборудване в  техническтата спецификация 

– Приложение №1. за обособена позиция № 1 , съответно Приложение №2 за обособена 
позиция № 2 като се съобразят  и техническите изискваниая към  доставките . 
        Да се приложат декларации от кандидата по образец № 30, придружени със декларации 
и сертификати за съответствие и произход. 
 
Дата: .............................г.                               подпис и печат: ..........................................  
                                                                      ………………….....………………………… 
                                                                        (длъжност на представляващия участника)                                                                                                                                                                                                         
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ОБРАЗЕЦ № 24 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД НА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА И МОНТАЖА 
НА  ОБОРУДВАНЕТО 

 
Участникът следва да опише технологията на изпълнението на  доставките и монтажа 

по  подобекти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: .............................г.                                подпис и печат: ..........................................  
 
                                                                          …………………….....……………………. 
                                                                       (длъжност на представляващия участника)                                                                                                                                                                                                         
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ОБРАЗЕЦ № 25 

 
 

ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
 

Представете, план за опазване на околната среда, който трябва да включва описание на: 
1 Депонирането/изхвърляне на твърди отпадъци от демонтажа; 
2 Депониране/изхвърляне на течни отпадъци; 
3 Депониране/изхвърляне на друг вид отпадъци; 
4 Други мерки, предвидени от участника. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: .............................г.                                подпис и печат: ....................................... 
 
                                                                          ….……………….….....………………… 
                                                                       (длъжност на представляващия участника)   
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     ОБРАЗЕЦ № 26 

 
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА  

на.......................................................................................................................................................... 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и 

монтаж на кухненско и рехабилитационно  оборудване на обект :   „Доставка  и монтаж на 
кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за 
възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”, 
 

 Съдържание и поредност на документите: 
 
1................................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................................... 
3.................................................................................................................................................... 
4.................................................................................................................................................... 
5................................................................................................................................................... 
6................................................................................................................................................... 
7................................................................................................................................................... 
8................................................................................................................................................... 
9................................................................................................................................................... 
10……………………………………………………………………………………………….. 
11……………………………………………………………………………………………….. 
12……………………………………………………………………………………………….. 
13……………………………………………………………………………………………..… 
14……………………………………………………………………………………………….. 
15……………………………………………………………………………………………..… 
16………………………………………………………………………………………….....…. 
17………………………………………………………………………………………….......... 
18………………………………………………………………………………………….....…. 
19………………………………………………………………………………….....…………. 
20.................................................................................................................................................. 
21.................................................................................................................................................. 
22.................................................................................................................................................. 
23................................................................................................................................................... 
24................................................................................................................................................... 
25................................................................................................................................................... 
26................................................................................................................................................... 
27................................................................................................................................................... 
28................................................................................................................................................... 
29................................................................................................................................................... 
30................................................................................................................................................... 
31................................................................................................................................................... 
32................................................................................................................................................... 
33………………………………………………………………………………………………... 
 
дата:..............................                     подпис и печат:  …........................................ 
 
                                                                        ........................................................................ 

                                              (длъжност на представляващия участника)  
 



Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства 
в селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян 

 

 103

          
 
           ОБРАЗЕЦ № 27 
 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка 

 
 
ПОЛЗВАТЕЛ: 
Възложител:...................................................................... 
Адрес: ................................................................................. 
Телефон: .................................................... 
Факс: ........................................................... 
Представляващ: .................................................................... 
 
НАРЕДИТЕЛ: 
Участник: .......................................................................... 
Адрес:.......................................................  
Телефони: .................................................. 
Факсове:..................................................... 
Изпълнителен Директор/Управител : ........ ...................... 
 
ГАРАНТ: 
БАНКА:...................................................... 
Адрес:.......................................................  
Телефони: .................................................. 
Факсове:..................................................... 
Рег. по ф. Дело№........./ ............г. по описа 
на .................Градски / Окръжен съд. 
Представлявана от : 
Изпълнителен Директор:............................  
Изпълнителен Директор :............................  
 
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: 

Предмет на процедурата: „Доставка и монтаж на кухненско и рехабилитационно  
оборудване на обект :   „Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване 
за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата 
Ровино и Петково”,” по обособени  позиции  за обособени позиция № ……... 

 
           Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на 
НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от 
ПОЛЗВАТЕЛЯ. 

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедурата по 
възлагане на обществена поръчка, чийто възложител е ПОЛЗВАТЕЛЯТ. 
 С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място 
интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ. 
 Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в процедурата 
и изискванията на ЗОП, касаещи издаването на настоящата гаранция. Заявяваме, че 
НАРЕДИТЕЛЯТ е поел пред нашата банка ангажимент да ни информира за хода на 
процедурата добросъвестно, коректно, точно и с всички доказателствени средства. 
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 Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно , неотменяемо и без протест се 
задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от ................................лв. 
(Словом:................................................................................................................................................) лева. 
 Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено 
поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните 
случаи: 
• НАРЕДИТЕЛЯТ оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на 
офертите; 
• НАРЕДИТЕЛЯТ обжалва решението на възложителя на обществената за 
определяне на изпълнител - до решаване на спора; 
• НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за изпълнител на поръчката, не изпълни 
задължението си да сключи договор за обществена поръчка; 
• НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за изпълнител на поръчката, не представи 
на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи от съответните 
компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.25. ал.3,т.2; чл.47. ал.9; 
чл.48, ал.2, 3 и 4 от ЗОП и чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП; 
• НАРЕДИТЕЛЯТ след като е определен за изпълнител на поръчката, не представи 
на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок гаранция изпълнение на сключения договор в 
размер на 5 % от общата стойност на договора, съгласно всички изисквания на 
ПОЛЗВАТЕЛЯ, определени в Документацията за участие в процедурата. 
 
 При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция ще бъде изплатена 
на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане или в 
Документацията за участие в процедурата. 
 В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП, 
настоящата гаранция е валидна до ................................. Действието на настоящата гаранция 
може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока 
на валидността й. 
 В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл. 120 ал. 1 от ЗОП по процедурата 
настоящата банкова гаранция остава валидна в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 
влизане в сила на решение по обжалването. 
 Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата  
гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е 
необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни 
обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на 
настоящата банкова гаранция. 
 При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след 
писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на 
екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в 
процедурата. 
 За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, 
действащи в Република България и приложими към съответната ситуация. 
дата: ..........  
град: ..........  
БАНКА:........................  
ИЗП. ДИРЕКТОР/И : 
ИМЕ: ...........................  
 
ПОДПИС/И: ...............  
ПЕЧАТ:..................... 
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          ОБРАЗЕЦ № 28 
 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
за изпълнение на договор за обществена поръчка 

 
  
ПОЛЗВАТЕЛ: 
Възложител:...................................................................... 
Адрес: ............................................................ 
Телефон: ...................................................... 
Факс: .............................................................. 
Представляващ: .............................................. 
 
НАРЕДИТЕЛ: 
Участник: ............................................................................. 
Адрес: .......................................................... . 
Телефони:....................................................... 
Факсове:......................................................... 
Изпълнителен Директор/Управител :.. ......  
 
ГАРАНТ: 
БАНКА: .....................................................  
Адрес: .......................................................  
Телефони: .................................................  
Факсове:....................................................  
Рег. по ф. Дело№........./ ...........г. по описа 
на .................Градски / Окръжен съд. 
Представлявана от : 
Изпълнителен Директор: ............................  
Изпълнителен Директор : ............................  
 
ДАННИ ЗА ДОГОВОРА: 
Обект на договора:.............................................. 
Договор №.... /............. (попълва се след сключване) 
Обща стойност на договора:...................................  
Краен срок за изпълнение на договора: ...............  
(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ) 
Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет: 

„Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за 
стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино 
и Петково”,  по обособени позиции – за обособена позиция № …... 

 
Вид процедура: открита процедура по ЗОП. 
 Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за 
сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-
горе. 
 Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от 
Документацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕДИТЕЛЯ от 
предложението му. 
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 С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме  на първо  място 
интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ. 
 Във връзка с това, ние в качеството си  на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без 
протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата 
гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на ........................... лв. 
(Словом:........................................................................................................................................) лева, 
при спазване условията на договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-
оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на 
НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки 
към НАРЕДИТЕЛЯ. 
 Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на 
договора негова банкова сметка. 
 Настоящата банкова гаранция за изпълнение на договора има срок на валидност  най – 
малко 30 дни след изтичане на последния гаранционене срок на оборудването  предмет на 
договора за обществена поръчка. 
 Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз 
основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала 
на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ. 
 Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието 
на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено 
споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението 
му. 
 Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на 
НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността й. 
 Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата 
гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е 
необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и 
всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно 
освобождаване на настоящата гаранция. 
 При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след 
писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на 
екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на 
ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора. 
 За всички  неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, 
действащи в Република България и приложими към съответната ситуация. 
 
 
 
дата: ........  
град:.........  
БАНКА:.....................  
ИЗП. ДИРЕКТОР/И : 
ИМЕ: ........................  
 
ПОДПИС/И: ............  
ПЕЧАТ:..................... 
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          ОБРАЗЕЦ № 29 
 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
за авансово плащане  по  договор за обществена поръчка 

 
  
ПОЛЗВАТЕЛ: 
Възложител:...................................................................... 
Адрес: ............................................................ 
Телефон: ...................................................... 
Факс: .............................................................. 
Представляващ: .............................................. 
 
НАРЕДИТЕЛ: 
Участник: ............................................................................. 
Адрес: .......................................................... . 
Телефони:....................................................... 
Факсове:......................................................... 
Изпълнителен Директор/Управител :.. ......  
 
ГАРАНТ: 
БАНКА: .....................................................  
Адрес: .......................................................  
Телефони: .................................................  
Факсове:....................................................  
Рег. по ф. Дело№........./ ...........г. по описа 
на .................Градски / Окръжен съд. 
Представлявана от : 
Изпълнителен Директор: ............................  
Изпълнителен Директор : ............................  
 
ДАННИ ЗА ДОГОВОРА: 
Обект на договора:.............................................. 
Договор №.... /............. (попълва се след сключване) 
Обща стойност на договора:...................................  
Краен срок за изпълнение на договора: ...............  
(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ) 
Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет: 
„Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари 
хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и 
Петково”,  по обособени позиции – за обособена позиция № 1 . 
Вид процедура: открита процедура по ЗОП. 
 Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за 
авансово плащане по договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, 
цитирана по-горе. 
 Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от 
Документацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕДИТЕЛЯ от 
предложението му. 
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С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме  на първо  място 
интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ. 
 Във връзка с това, ние в качеството си  на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без 
протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата 
гаранция за авансово плащане по  договора, която е в размер на ........................... лв. 
(Словом:........................................................................................................................................) лева, 
при спазване условията на договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-
оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на 
НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки 
към НАРЕДИТЕЛЯ. 
 Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на 
договора негова банкова сметка. 
 Настоящата банкова гаранция за авансово плащане по  договора има срок на валидност  
най – малко един месец след изтичане срока на изпълнение на договора. 
 Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз 
основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала 
на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ. 
 Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието 
на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено 
споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението 
му. 
 Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на 
НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността й. 
 Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата 
гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е 
необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и 
всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно 
освобождаване на настоящата гаранция. 
 При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след 
писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на 
екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на 
ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора. 
 За всички  неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, 
действащи в Република България и приложими към съответната ситуация. 
 
дата: ........  
град:.........  
БАНКА:.....................  
ИЗП. ДИРЕКТОР/И : 
ИМЕ: ........................  
 
ПОДПИС/И: ............  
ПЕЧАТ:..................... 
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ООббррааззеецц  №№  3300  

ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИЯЯ    
  

ЗЗАА  ССЪЪООТТВВЕЕТТССТТВВИИЕЕ  ННАА  ММААТТЕЕРРИИААЛЛИИТТЕЕ,,  

ППРРЕЕДДВВИИДДЕЕННИИ  ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ППРРООЕЕККТТАА  

Долуподписаният 
……………………………………………………………………………………..…… 
(наименование на кандидата или негов представител) 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
                      (адрес) 
 
декларирам на собствена отговорност, че продуктът 
…………………………………………………..……………………………………………… 
(наименование и търговска марка, тип и модел, № на партидата, извадката (пробата) или 
серията, евентуално произход и брой на екземплярите) 
 
за който се отнася тази декларация и е в съответствие със следния (те) стандарт (и), 
техническо одобрение (БТО) или друг (и) нормативен (ни) акт (актове) 
 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта (тите), БТО или друг (ите) 
нармативен (и) акт (актове) 
 
и в съответствие с Наредба №5/25.05.2006г. за хигиена на храните; Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване на съответствието на ел.съоръженията, 
предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС 
№182/06.07.2006г., Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент / ЕО/№ 
1005/2009  относно веществата, които нарушават озоновия срок  приета  с ПМС  326 от 
28.12.2010г., или  на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствие на 
газовите уреди. 

 / подчертава се правилното /  
 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
име (наименование), адрес и идентификационен номер на упълномощено лице за оценяване 
на съответствието (когато се изисква) 
 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
номер и дата на издадени сертификати, технически одобрения и протоколи от изпитване 
(в случай че има такива) 
 
………………………………………………………………………………………… 

Попълва се! 

Попълва се! 
 

Попълва се!  

Попълва се!  
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………………………………………………………………………………………… 
специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указанията за проектиране, 
изпълнение и експлоатация); (може да се приложат отделно към декларацията) 
 
………………………………………………………………………………………… 
година на поставяне на маркировката “СО” 
…………………………………………………………….. 
 
 
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК. 
 
 
 
 
 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
(фамилия, длъжност и подпис на 
 кандидата или негов представител) 
 
…………………………………. 
(място и дата на издаване)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Попълва се!  
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