Приложение № 2
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО“
БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7
Наименование
на поръчката:

„Извършване на
ВМК “Созопол”.

ОФЕРТА
ремонтни

дейности

по

сградата

на

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
1. Настоящото предложение е подадено от
……………………………………………………………………………………
/наименование на участника/
с ЕИК/ БУЛСТАТ ......................................................
и подписано от
..……………………………………………………………………………………
/трите имена/
в качеството му на
..…………………………………………………………………………………
/длъжност/
2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
2.1. Седалище и адрес на управление:
.................................................................................................................................
2.2. Адрес за кореспонденция:
……………………………………………………………………………………
/код, град, община, квартал, улица, бл., ап./
телефон №: ……………………………………
факс №:…………………………………………
e-mail за кореспонденция: …………………………………
2.3. Лице за контакти:..........................................................
2.4. Длъжност:......................................................................
телефон/ факс № ...........................................
2.5. Обслужваща банка:.................................
2.6. № на банкова сметка: ............................
2.7. BIC:..................................................
2.8. Титуляр на сметката: .....................................................................................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с предмета на
настоящата обществена поръчка чрез покана за представяне на оферта и безусловно
приемаме всички изисквания, поставени от Възложителя в поканата и техническата
спецификация за изпълнение на поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с направеното с настоящата оферта предложение и изискванията на
възложителя.
Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно нашето „Техническо предложение
за изпълнение на поръчката”.
Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложението
„Ценово предложение”.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се
задължаваме при подписването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер
на 3 % (три на сто) от стойността на същия без ДДС.
Декларираме, че няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител (ненужното се
зачертава).
1. Подизпълнителя, който ще ползвам……………………………………....................................
(наименование на подизпълнителя)
представляван от: …………………………………………………………………
(трите имена, данни по документ за самоличност)
………………….…………………….…………………………………………………..……
(адрес)
в качеството си на: ………………………………………………………………
(длъжност)
2. Процентът от общата стойност на поръчката, който ще бъде изпълнен от
подизпълнителя, е ..............%.
3. Конкретна част от предмета на поръчката, която ще бъде изпълнявана от
подизпълнителя/те е, както следва:..................................................................
4. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения
подизпълнител /посочените подизпълнители:…………………………………(ненужното се
зачертава), като за свои действия, бездействия и работа.
Настоящата оферта е валидна за период от 60 календарни дни, считано от крайния
срок за представяне на офертите и ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета
във всеки един момент преди изтичането на този срок.
Приложения към настоящата оферта са:
(Попълват се конкретно приложените от участниците документи)
1. Ценово предложение (Приложение № 3);
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 4);
3. Протокол за извършен оглед (Приложение № 5);
4 Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 ,2 и 7 от ЗОП (Приложение № 6);
5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 7);
6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 8);
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с
чл. 101, ал. 11 от ЗОП (Приложение № 9);
8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни (Приложение № 11);
9. Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 13).
Правно обвързващ подпис:
Дата
________/_________/________
Име и фамилия
__________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност
__________________________
Наименование на участника
_________________________

Приложение № 3
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №7
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование „Извършване на ремонтни дейности по сградата на ВМК “Созопол”
на поръчката:
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с възлагането на горепосочената обществена поръчка, Ви представяме нашето
ценово предложение:
№

Наименование на СМР

1

2
Премахване на боя и ръжда от
метална каса и водобрани с
пясъкоструйка
Грундиране с антикорозионен грунд
на метална каса и водобрани при
ремонти
Алкидна
боя
по
стоманени
повърхности - метална каса и
водобрани двукратно
Доставка и монтаж на PVC дограма
до 50% отваряемост, с допълнително
вертикално укрепяне на витрините- 5камерна при топлоизолация Uw=0,951,30W/m2.K, шумоизолация 34-44 dB,
ширина
на
профила
70
мм,
стъклопакет 36 мм-40мм- двукамерен
с мултифункционално стъкло 4мм,
цвят бял, дистанционер-топъл кант,
цвят на уплътненията сив или черен,
сигурност базисна
Обработка на фугата между дограма и
каса
с
ацетатен
силиконов
уплътнител,
устойчив
на
температурни инверсии и UV лъчи двустранно
Демонтаж
на
настилка
от
мокет/балатум

1
2

3

4

5

6
7

Грундиране на подове при ремонти

Ед.
мярка

Кол-во

Ед. цена

Стойност

3

4

5

6

м2

226,1

м

195

м

195

м2

226,1

м

195

м2

315

м2

270

8

Саморазливна замазка

м2

97

9

Настилка от гранитогрес на лепило
при ремонти

м2

173

Доставка и монтаж на подпаркетна
10 подложка - материал XPS 5 мм-зала,
канцелария

м2

97,00

Доставка и монтаж на ламиниран
11 паркет при ремонти, клас АС4, 8 мм,
зала, канцелария

м2

97,00

Грунд за минерална мазилка
12 местата на сваления мокет
парапета

м2

45,00

Минерална еднослойна, фина мазилка
13 по местата на сваления мокет при
ремонти

м2

45,00

Доставка и монтаж на ПВЦ подови
14 первази с присъединителни елементи
- коридори, зала, канцелария

м

130,00

Изкърпване на външна пръскана
15 мазилка
(очукване,
грундиране,
измазване и препръскване)

м2

72

Направа и разваляне на тръбно
16 инвентарно фасадно скеле с височина
до 30м

м2

50

17 Изхвърляне на строителни отпадъци

м3

9

по
по

Всичко
Непредвидени 15%
Общо без ДДС
ДДС 20 %
Общо с ДДС
Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е до ................. (словом:.......................)
лв. без ДДС, съответно до ........................... (словом:.......................) лв. с ДДС.
Забележка:
Стойностите за съответните видове СМР се получават от произведението на
единичните цени на видовете СМР, посочени в Колона № 5 и съответното прогнозно
количество, посочено в Колона № 4.
Всяка от получените стойности в колона № 6 се закръглява до втория знак след
десетичната запетая.
Посочените единични цени включват всички разходи за изпълнение на съответните
строително-ремонтни работи, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти
до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
Предлагаме при формирането на единичните цени за видовете строително-ремонтни
работи /допълнително възникнали/, които ще се доказват в процеса на строителството да
бъдат използвани следните ценови показатели:
- часова ставка - ………..лв./час
- допълнителни разходи върху труд - ……….%
- допълнителни разходи за механизация - .........%
- печалба върху всички РСМР- ........%
- доставно-складови разходи - ……% върху стойността на доставените материали
Правно обвързващ подпис:
Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Длъжност
Наименование на участника

________/_________/________
__________________________
__________________________
__________________________
_____________________

Приложение № 4
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”
ГР. СОФИЯ,
БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №7
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Наименование
на поръчката:

„Извършване на ремонтни дейности по сградата на ВМК “Созопол”.

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас
обществена поръчка с горепосочения обект.
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията
Ви, заложени в публикуваната покана и техническата спецификация.
I. Срокът за изпълнение на поръчката е ............... (словом ..................................................)
календарни дни (не повече от 30 (тридесет) календарни дни и не по-малък от 25 (двадесет
и пет) календарни дни), считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за
откриване на строителната площадка.
II. Място за изпълнение на поръчката:_______________________________
III. ЩЕ ИЗПЪЛНИМ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КАКТО СЛЕДВА:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(текст – свободен формат, съдържащ:
1. Организация на работата по време на отделните етапите на строителство и по
видове СМР, с включени мерки по изпълнение на изискванията, посочени в техническата
спецификация с приложено разпределение на техническите и човешки ресурси за
реализиране на поръчката по видове работи.
2. Последователност на процесите и технология на изпълнение на всички видове СМР,
вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия, техническо изпълнение и
всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълното ѝ завършване.
3. Организация на работа, която участникът ще създаде за действията на
техническите лица, ангажирани в изпълнението на строителството, както и
координацията между тях. Посочват се методите на работа, гарантиращи: срочност и
качество на изпълнението, както и действията, с които участникът се ангажира за
постигане на срочност и качество. Участникът, дава информация за организацията на
работа на
персонала и необходимата техника за изпълнението на строителномонтажните работи, в съответствие с предварително обявените условия на
обществената поръчка.
4. Мерките, които участникът ще предприеме за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на собствения си персонал.
5. Методите, които участникът ще използва за контрол върху качеството на
доставките на материалите и влагането им, необходими при изпълнение на
строителството.)
IV. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на
поръчката са както следва:
............................................................................................................................................................

(посочват се гаранционните срокове на видовете строително-монтажни работи –
цифром и словом)
и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.
/Посочените гаранционни срокове на отделните видове строително – ремонтни
работи следва да бъдат не по-малки от посочените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за
въвеждане на строежите в Републка България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки
от извършените видове строителни работи по отделно/
Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в
периода на гаранционния срок на извършените от нас ремонтни дейности и доставени и
монтирани обектови съоръжения.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с представената от нас оферта.
Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Техническото ни предложение, съдържа друга информация и/или документи,
изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;
Правно обвързващ подпис:
Дата

________/_________/________

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

___________________________

Приложение № 5
Наименование на поръчката: „Извършване на ремонтни дейности по сградата на ВМК
“Созопол”.
ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА
Днес, .................................................. г., се състави настоящия протокол за това, че
лицето ................................................................................................ – представител на участника
.................................................................. посети: гр. Созопол, ул. „Републиканска“ № 18,
във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни
дейности по сградата на ВМК “Созопол”.

Представител на Възложителя:
........................................................
/име, фамилия и длъжност, подпис/

Представител на участника:
........................................................
/име, фамилия и длъжност, подпис/

Приложение № 6
Наименование на поръчката: „Извършване на ремонтни дейности по сградата на
ВМК “Созопол”.

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Долуподписаният*_________________________________________________________,
в качеството си на _________________________________________________________,
представляващ ____________________________________________________________
/наименование на участника/
с ЕИК______________________________,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против сигурността на властта по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159 г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс и
престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
ж) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
з) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
и) престъпление против народното здраве и против околната среда по чл. 352 – 353е от
Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично с изброените в т. 1,
в друга държава членка на Европейския съюз или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси**, който не може да бъде отстранен.
Известно ми е, че нося наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата ___________20…… г.
гр.......................................

ДЕКЛАРАТОР: __________________

* Декларацията се представя подписана от лицата, които представляват участника, членовете на
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът е обединение, декларацията се представя
от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, както и от всеки подизпълнител, в случай, че
участникът предвижда използването на подизпълнители. Когато декларацията е на чужд език, се представя и в превод.
** Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на
интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които
участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

Приложение № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици
От ........................................................................... /участник/подизпълнител/
Долуподписаният/ата: _____________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име )
ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена
на ___________________ от ______________________________________, с постоянен адрес
гр. ____________________________________________________________________________
в качеството си на представляващ______________________________________________,
(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на
търговеца)
регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
_____________________/БУЛСТАТ_______________________
Относно: покана за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет:
„Извършване на ремонтни дейности по сградата на ВМК “Созопол”.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.
2.

Представляваният от мен участник не е регистриран в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.
Представляваният от мен участник не се контролира от лица, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Известнo ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
................................ г.
(дата на подписване)

Декларатор: .......................................
(подпис и печат)

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците,
декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 от Правилника за
прилагане на ЗОП

Приложение № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица
и техните действителни собственици
От ........................................................................... /участник/подизпълнител/
Долуподписаният/ата: __________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име )
ЕГН ________________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена
на ___________________ от ______________________________________, с постоянен адрес
гр. _________________________________________________________________________
в качеството си на представляващ ______________________________________________,
(наименование на юридическото лице, физическо лице и вид на
търговеца)
регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
_____________________/БУЛСТАТ_______________________
Относно: покана за представяне на оферти за обществена поръчка с предмет:
„Извършване на ремонтни дейности по сградата на ВМК “Созопол”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник е регистриран/се контролира от лице,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно:
.................................
2. Представляваният от мен участник/Лицето, от което се контролира
представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. ...... от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици.
3. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на
същия.
Известнo ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
................................ г.
Декларатор: .......................................
(дата на подписване)
(подпис и печат)
Забележка:
* В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията
се представя от едно от лицата, посочени в в чл. 40, ал. 2 от Правилника за прилагане на
ЗОП.
* Тази декларация се попълва, ако не се попълва декларация приложение № 7

Приложение № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник
по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП
Долуподписаният/ната ……………………………….., в качеството ми на ………………
(посочва се съответното качество на лицето), представляващ…………….…………….
(посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което
няма правна форма, участник в обединение), участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез събиране на оферти чрез покана с предмет: „Извършване на
ремонтни дейности по сградата на ВМК “Созопол”,

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от
Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя
възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена
поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.
................................ г.
(дата на подписване)

Декларатор: .......................................
(подпис и печат)

* Декларацията се попълва от представляващия участника, а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.

Приложение № 10
Наименование на поръчката: „Извършване на ремонтни дейности по сградата на
ВМК “Созопол”,
Попълва се само от избрания за изпълнител участник на етап сключване на договор!
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
Долуподписаният/ата*:___________________________________________________________
/име, презиме,
фамилия/
в качеството си на лице по чл. 40 от ППЗОП, а именно:
______________________________________________________________________________
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./

в
_______________________________________________________________________________
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/

регистриран/вписан в Търговския регистър
ЕИК/БУЛСТАТ:______________________,

при

Агенция

по

вписванията

с

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
I. Не съм лице, заемало висша публична длъжност в ИА „Военни клубове и военно-почивно
дело“, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията
си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в
процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на
Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, за
последната една година от освобождаването си от длъжност.
II. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

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

Декларатор:

.......................................
(дата на подписване)

(подпис и печат)

*Декларацията се попълва от лицата по чл. 40 от ППЗОП, а при участник обединение - от
всеки от членовете на обединението.

Приложение № 11
Наименование на поръчката: „Извършване на ремонтни дейности по сградата на
ВМК “Созопол”,
ДЕКЛАРАЦИЯ
1) Давам съгласието си личните ми данни, предоставени на Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“ (Агенцията), да бъдат обработвани от страна на Агенцията
и нейните обекти по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни, при
посочените по-долу условия, като Агенцията има правото да обработва личните ми данни
сама или чрез възлагане на обработващ данните.
2) Декларирам, че съм информиран/а по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и съм съгласен със
следното:
а). Личните ми данни да бъдат използвани, администрирани и обработвани за целите на
Агенцията и нейните обекти в страната.
б). Личните данни на детето ми (ако има такова), което не е навършило 16 годишна възраст,
да бъдат използвани, администрирани и обработвани за целите на Агенцията и нейните
обекти в страната.
3) Декларирам, че посочените от мен данни са верни и пълни и се задължавам незабавно да
информирам Агенцията и нейните обекти при настъпване на промяна в тях. За да приеме
уведомлението за промяна на личните данни, Агенцията и нейните обекти може да поискат
да им бъдат представени допълнителни документи, доказващи промяната. Агенцията и
нейните обекти не носят отговорност за вреди, които биха могли да настъпят вследствие на
несвоевременно уведомяване за промяна в личните данни. Агенцията има право да приеме
като валидни последните данни, посочени й от физическото лице. Ако Агенцията служебно
констатира промени в личните данни на физическото лице, в зависмост от начина и
носителите на информация, чрез които са установени тези промени, Агенцията може да
поиска лицето да ги потвърди, като до момента на това потвърждение тя би могла да не се
съобразява с тях.
Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам кориригиране, или
заличаване на личните ми данни чрез писмено и мотивирано заявление, отправено до
Агенцията по реда на ЗЗЛД и Регламента.
4) Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно,
че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и
чл.36а и 36б на същия закон, както и Регламент 679/16 г. на ЕС, и съм уведомен/а, че имам
право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането за
предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено.
/три имена/

/подпис и дата/

Приложение № 12
Наименование на поръчката: „Извършване на ремонтни дейности по сградата на
ВМК “Созопол”.
Попълва се само от избрания за изпълнител участник на етап сключване на договор!

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
Долуподписаният/ата:
1. ............................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за
установяване
на
самоличността
...........................................................................................................,
дата
на
раждане:
....................................................................................................................................,
гражданство/а:
.......................................................................................................................................,
постоянен
адрес:
....................................................................................................................................,
или
адрес:
...............................................................................................................................................,
(за чужди граждани без постоянен адрес)
в качеството ми на:
 законен представител
 пълномощник
на
..............................................................................................................................................................
(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото
лице или видът на правното образувание)
с
ЕИК/БУЛСТАТ/
номер
в
съответния
национален
регистър
..........................................................,
вписано
в
регистъра
при
.......................................................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно
образувание са следните физически лица:
1.
..............................................................................................................................................................
.
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:
.........................,
дата
на
раждане
.......................................................................................,
гражданство/а:
........................................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
по
гражданството:
......................................................................................................................................,

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

друго
(посочва
се)...........................................................................................................................
Описание
на
притежаваните
права:
.................................................................................................
…………….....................................................................................................................................
.....
2.
..............................................................................................................................................................
.
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:
..............................,
дата
на
раждане:
.................................................................................,
гражданство/а:
........................................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
по
гражданството:
.......................................................................................................................................
постоянен
адрес:
.....................................................................................................................................

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

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

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
по
гражданството:
......................................................................................................................................,
постоянен
адрес:
....................................................................................................................................,
или
адрес:
................................................................................................................................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
2.
..............................................................................................................................................................
,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:
...............................
,
дата
на
раждане:
................................................................................,
гражданство/а:
........................................................................................................................................
(посочва се всяко гражданство на лицето)
Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата
по
гражданството:
......................................................................................................................................,
постоянен
адрес:
....................................................................................................................................,
или
адрес:
................................................................................................................................................
(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)
Начин
на
представляване:
.....................................................................................................................
(заедно, поотделно или по друг начин)
III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:
..............................................................................................................................................................
....,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН/ЛНЧ:
.............................,
дата
на
раждане:
..................................................................................,
гражданство/а:
.......................................................................................................................................,
постоянен адрес на територията на Република България:
..............................................................................................................................................................
.....
ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:
1.
..............................................................................................................................................................
.
2.
..............................................................................................................................................................
.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.
ДАТА: ...............

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

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

Приложение № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съответствие с критериите за подбор за участие във възлагането на обществена поръчка с
предмет: „Извършване на ремонтни дейности по сградата на ВМК “Созопол”.
Долуподписаният/-ата..............................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
с ЕГН ..................................................., лична карта № ................................................, издадена на
....................
от МВР гр. .............................., с постоянен адрес:..................................., в качеството си на
...................... със седалище и адрес на управление гр. .................................. ул.
...............................................................,
с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) .......................................... или
БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ)
..............................................
тел. :............................., факс: .......................и адрес за
кореспонденция:...................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
I. Участникът, който представлявам е вписан в Централния професионален регистър
за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ и разполага с валиден
талон. Удостоверението, с което разполагаме е с № ...........................................
II. Участникът, който представлявам е реализирал минимален оборот в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти през последните
три приключили финансови години както следва:
година: 2018 г., оборот: ........................... лв. без ДДС, валута ..................
година: 2017 г., оборот: ........................... лв. без ДДС, валута ..................
година: 2016 г., оборот: ........................... лв. без ДДС, валута ..................
III. Участникът, който представлявам е изпълнил следното строителство, идентично
или сходно с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години (считано от датата за
представяне на оферти), както следва:

№

Описание
на строителството,
идентично или сходно
с предмета на
поръчката, вкл.
посочване на обема на
изпълнените дейности

Стойност
на
строителството
лв. без ДДС

Дата, на която
е приключило
изпълнението

Място на
изпълнение

Възложител,
тел. за
контакт

ІV. Участникът, който представлявам прилага система за управление на качеството
по стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна, като разполагаме с валиден сертификат за
внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 (с обхват,

приложим към предмета на обществената поръчка), издаден от ..................................,
валиден
до
................................
или
еквивалентен………………..............................................................................................................,
(посочва се вида на еквивалентния сертификат)

№ ....................., издаден от .................................., валиден до ................................ с обхват –
предмета на обществената поръчка, издаден от акредитирани лица.
Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при
представяне на неверни данни.
Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени
документи/удостоверения и други форми на доказателства във връзка с декларираните
обстоятелства.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата:………………………………….
Подпис:………………………………..
Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат
самостоятелно да представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Приложение №14
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес, .............2019 г., в гр.София на основание чл. 194, ал. 1, чл. 112, ал. 1 и чл. 114
от ЗОП между:
ИА „ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”, гр. София, бул. „Цар
Освободител” № 7, БУЛСТАТ 129008829, представлявана от Валери Стоянов изпълнителен директор и Виталий Кръстев – директор на дирекция „Финанси” - служител
по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна,
и
..............................., с ЕИК…………., със седалище и адрес на управление:
………………., представлявано от …………….., наричано по-нататък в договора
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши ремонт
по сградата на ВМК “Созопол”, съгласно Приложение № 1 – „Техническа спецификация”
и Приложение № 3 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, неразделна
част от настоящия договор.
II. ЦЕНА
Чл. 2. Общата стойност на договора е съгласно Приложение № 2 „Ценово
предложение”, което е неразделна част от настоящия договор и е до ..................... (словом:
.................................................) лева без ДДС, съответно до ......................... (словом:
...................................................) лева с ДДС.
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ признава и заплаща допълнително възникнали
ремонтни дейности по предмета на поръчката, които възникнат в процеса на изпълнението
на поръчката в размер на 15%, съгласно Приложение № 2 „Ценово предложение”.
(2) Стойността на допълнително възникналите ремонтни дейности се доказва с
ценови показатели, посочени в ценовото предложение на участника (Приложение № 2),
разходните норми по усреднени норми в строителството (УНС) и стойността на
материалите, доказани с фактури.
(3) Допълнителните ремонтни дейности, които възникнат в процеса на изпълнението
на поръчката, ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и
одобряването им от Възложителя.
(4) Цените от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2)
включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за материали, транспорт, логистика,
изработка, опаковка, разходи, данъци, такси, мита и др.
(5) Предаването и приемането на извършените ремонтни дейности – предмет на
настоящия договор, се извършва и удостоверява с Протокол образец 19 и Акт обр.15.
Чл. 4. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протоколите, фактурите и други документи, вкл.
двустранните протоколи по чл. 10, чл. 11 и чл. 14, буква „а” от договора, свързани с
изпълнението на договора, се подписват от упълномощен служител.
ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите по настоящия
договор суми както следва:
(2) При осигурено финансиране ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя аванс в размер на 30 %
от стойността на договора с включен ДДС, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща пълният размер на отпуснатия аванс и фактура
(оригинал).

(3) 70% или до .......................... (словом: ..................................) лв. без ДДС,
съответно........................ (словом:..........................) с ДДС от общата стойност на договора,
посочена в чл. 2 се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата
(оригинал) за изпълненение на договора, приет с Акт обр.15 и Протокол обр. 19, и сметка
обр. 22. Сумата, която се заплаща е съгласно цените от Приложение № 2 „Ценово
предложение” и посочените количества в Протокол обр.19.
Забележка: В случай, че изпълнителят няма да посочва аванс, плащането се
извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактурата за изпълнения
договор, приет с Акт обр. 15 и Протокол обр. 19. Сумата, която се заплаща е съгласно
цените от Приложение № 2 „Ценово предложение” и посочените количества в Протокол
обр.19.
Чл. 6. Плащанията по предходния член се извършват в български лева, с банков
превод по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ...............................................................
IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 7. Възложителят може по всяко време на изпълнение на договора да поиска
информация за изпълнението, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи в
рамките на 1 (един) работен ден.
V. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. Място на изпълнение – .......................................................................................
Чл. 9. (1) Договорът влиза в сила от датата на осигуряване на финансиране от страна
на Възложителя, за което последният писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Срокът на изпълнение............. (словом: ..................................) календарни дни от
датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.
Строителната площадка се открива не по-късно от 10 /десет/ календарни дни от датата на
подписване на договора.
(3) Настоящият договор е с клауза за отложено изпълнение – чл. 114 от ЗОП. При
липса на осигурено финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяка от страните може да
поиска прекратяване без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването
му.
Чл. 10. Работите се извършват при подходящи климатични условия, а именно –
температура на въздуха над 5 градуса С и сухо време. При неподходящи климатични
условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за изпълнение
на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което работата е
спряна, съгласно двустранния протокол.
Чл. 11. При заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост (например провеждане на
мероприятия и др.), работата се спира, за което се съставя двустранен протокол. Срокът за
изпълнение на работата по договора (в календарни дни) се удължава с времето, през което
работата е спряна, съгласно двустранния протокол.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а/ да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените
срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в
съответствие с:
а /1/ офертата и приложенията към нея;
а /2/ действащата нормативна уредба в Република България;
а /3/ условията и изискванията, посочени в обявата за възлагане на обществена
поръчка и техническата спецификация;
б/ да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на
изискванията на БДС;

в/ да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по
изпълнението на работите, предмет на договора;
г/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове
работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за
безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана;
д/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени
дефекти, както и да отстрани допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки
етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да
изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора;
е/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.
ж/ след извършване на строително-ремотните работи да уведоми писмено
Възложителя и да му представи цялата документация, необходима за назначаване на
комисия, която да оцени и приеме извършените строително-монтажни работи;
з/ да не допуска повреди или разрушения в обекта. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
причини вреди по обекта, то възстановяването им е за негова сметка.
(2) При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители
(при положение, че има такива) са длъжни да спазват всички приложими правила и
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,
социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за
обществените поръчки.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите,
посочени в офертата (при положение, че има такива). В срок до 3 дни от сключването на
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в
офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от Закона за обществените поръчки.
Забележка: В случай, че изпълнителят няма да ползва подизпълнители:
а/ ал. 2 придобива следната редакция „При изпълнението на договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани
с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право
съгласно приложение № 10 към чл. 115 от Закона за обществените поръчки.
б/ ал. 3 отпада.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осигуряване на достъп
до обекта;
б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнения предмет на договора;
в/ да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а/ да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта след извършване на
необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и
изискванията за достъп на външни лица до обектите. За осигуряването на достъп до обекта
се подписва двустранен протокол;
б/ да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор;
в/ да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на
появили се в гаранционния срок дефекти;
г/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите за извършването на
строителството електрически ток и вода;
д/ ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
договорените срокове, вид, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7
(седем) работни дни от представяне на Протокол обр. 19 да назначи комисия за приемане на
изпълнените ремонтни дейности и подписване на Акт обр. 15.
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

а/ да оказва текущ контрол при изпълнение на договора без с това да пречи на
самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да тества доставените компоненти за
съответствието им с техническата спецификация;
б/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от
уговореното и без недостатъци;
в/ да възлага допълнително възникнали ремонтни дейности;
г/ да проверява по всяко време изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
д/ да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за произхода на материалите влагани
в строителството;
е/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което
възникват:
е/1/ смърт или злополука на което и да било физическо лице;
е/2/ загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
обекта, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на ремонтните
дейности.
VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 16. (1) Гаранционните срокове на извършените ремонтни дейности са:
..................................... и започват да текат от деня на подписване на Акт обр. 15.
(2) При поява на дефекти в рамките на сроковете в предходната алинея,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 10-дневен срок след
установяването им.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка появили се дефекти
в рамките на гаранционните срокове в 10-дневен срок от получаването на уведомлението
(при подходящи климатични условия (температура на въздуха над 5 градуса С и сухо
време).
Чл. 17. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за
изпълнение на задълженията си по него, вкл. и за гарантиране на техническите параметри и
качество на извършените дейности, предмет на договора, в размер на
..............................................(словом), което представлява 3 % от стойността на договора.
VІІІ. ФОРМА НА ГАРАНЦИИТЕ
Чл. 18. (1) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за авансово
предоставените средства по чл. 5, ал. 2 и гаранцията за изпълнение по чл. 17, ал. 1,
измежду една от следните:
1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
2. банкова гаранция; или
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя.
(2) Когато гаранциите се представят във вид на парична сума, те се внасят по
следната банкова сметка на Възложителя:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 91 UNCR 7000 33 22 849153
Банка: УниКредит Булбанк АД
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Банкови гаранции за авансовото плащане и
за гаранцията за изпълнение, същите следва да бъдат издадени в полза на ИА ВКВПД, да
бъде неделими, неотменими, безусловни, без протест и да влизат в сила от датата на
издаването им, а срокът им на валидност да бъде не по-кратък от 30 (тридесет) календарни
дни след изтичане срока на изпълнение на договора по чл. 9, ал. 1.
(4) Застраховките, които обезпечават авансовото плащане и изпълнението, чрез
покритие на отговорността на Изпълнителя, са със срок на валидност, срока на действие на
договора, плюс 30 (тридесет ) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето

ползващо се лице по тези застраховки. Застраховките следва да покриват отговорността на
Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъдат
използвани за обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по
сключването на застрахователните договор и поддържането на валидността на
застраховките за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно
обезщетение в полза на Възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на
Изпълнителя.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, която обезпечава авансово
предоставените средства до три дни след връщане или усвояване на аванса, като „усвояване
на аванса“ ще е налице след подписването от страните на приемо-предавателен протокол за
извършените строителноремонтни дейности и фактура (оригинал).
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение по чл. 17, ал. 1 в срок
до 30 (тридесет) дни, след прекратяване на договора.
(7) Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде задържана от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задължения по договора, включително при
некачествено и неточно изпълнение.
VІІІ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С окончателното му изпълнение;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с
10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. При обективна невъзможност за изпълнение на договора;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. Eдностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че изпълнителят е лице, за което се прилагат
забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и същият не е привел дейността си в
съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. В този
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение на
договора, нито заплащане на извършените дейности, а получените плащания подлежат на
незабавно възстановяване ведно със законната лихва;
(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10
(десет) работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани
недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
(3) При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и
финансовите си взаимоотношения по договора.
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 20. (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 на непреодолима сила.
(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на
договора.
Х. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 21 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална
всяка информация, получена при и по повод изпълнението на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварително писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма всякаква
информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред свои служители.
Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата
степен за целите на изпълнението на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги
предоставя на трети лица.
XІ. САНКЦИИ
Чл. 22. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложените ремонтни дейности или част
от тях, или изискванията за тях съгласно договора, или не изпълни други договорени
дейности в установените срокове, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на
0,5 (нула цяло и пет) на сто от цената на неизпълнените ремонтни дейности, за всеки
просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от цената на договора.
Чл. 23. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5
(нула цяло и пет) на сто от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 10
(десет) на сто от дължимата сума.
Чл. 24. При прекратяване на договора по чл. 18, ал. 1, т. 6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършеното и незаплатено строителство,
както и цената на закупените и неизползвани материали за ремонта, доказани с фактура, в
която изрично е записано името на обекта.
ХIІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 25. За случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат Закона за
обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите действащи
нормативни актове.
Чл. 26. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на
договарянето всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно
действащото в Република България законодателство.
Чл. 27. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени писмено
и са депозирани при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или писмено с обратна
разписка при изпращането им по пощата, или са изпратени по факс и са подписани от
съответните упълномощени лица.
Лицето за контакт се определя със Заповед за възлагане на контрол на основание чл.
10, т. 1 и т. 14 от Устройствения правилник на Изпълнителна агенция ”Военни клубове и
военно-почивно дело”, което се свежда до знанието на Изпълнителя след подписване на
договора.
При промяна на обстоятелства в статута на Изпълнителя съобщенията се доставят на:

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(2) При промяна на адреса за кореспонденция всяка от страните е длъжна да
уведоми писмено другата в 7-дневен срок, в противен случай съобщенията се считат за
редовно връчени с произтичащите от това последици.
Чл. 28. Настоящият договор и приложенията към него се изготвиха в два
еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 - Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 - Техническо предложение на Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„ВОЕННИ КЛУБОВЕ И
ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”:
ВАЛЕРИ СТОЯНОВ
СЛУЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 3, Т. 3
ОТ ЗФУКПС:
ВИТАЛИЙ КРЪСТЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

