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ПОКАНА 

за участие в обществена поръчка  
На основание разпоредбите от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Ви отправям покана за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка, както следва: 

Условия за провеждане на обществената поръчка: 
1. Предмет на обществената поръчка – „Ремонт на хранилища №17, № 

24 и №25 във в.ф. 26420 – Росен Скат” с три обособени позиции (ОП): 
1.1. ОП №1 – хранилище №25, съгласно количествена сметка 

посочена в Приложение №1; 
1.2. ОП №2 – хранилище №17, съгласно количествена сметка 

посочена в Приложение №1; 
1.3. ОП №3 – хранилище №24, съгласно количествена сметка 

посочена в Приложение №1 
2. Начин на изпълнение на поръчката – със сключване на договор за 

всяка обособена позиция. 
3. Срок за изпълнение на поръчката – до 10.12.2014 г. 
4. Място за изпълнение на поръчката –  в. ф. 26420 – Росен Скат. 
5.  Изисквания към предмета на поръчката: 

5.1. Строителните продукти, които ще се влагат в изпълнение на 
строително-ремонтните работи да са с качество не по-ниско от I-во по БДС, да 
бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат или 
декларация за съответствие, изготвени на български език. 

5.2. Гаранционният срок за ремонтните строително-монтажни работи 
(РСМР) да бъде не по-малко от пет години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 4 от 
Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и 
строителни обекти; 

5.3. Начин на плащане – с банков превод, в срок до 30 дни след 
изпълнението на поръчката. 

5.4. При изготвянето на ценовите предложения да бъдат спазени 
приложените количествени сметки; 

5.5. Транспортните разходи да са за сметка на изпълнителя. 
6. Изисквания към участниците: 

6.1. Да имат застраховка за професионална отговорност на 
строителя; 

        6.2. Да са вписани в Централния професионален регистър на 
строителя ; 

 6.3. Да имат застраховка „Трудова злополука”, съгласно чл.52 ал. 1 
от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 
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 6.4. Да притежават квалифициран персонал и техника, необходими за 
изпълнение на поръчката;  

 6.5. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 (т. 1, 2а и 5) и 5 
на ЗОП; 

  6.6. Да отговарят на изискванията на чл.  55, ал. 7 от ЗОП; 
  6.7. Да отговарят на изискванията на чл. 327б ал. 1 и 2 от ЗОВС; 

                 6.8. Да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 
икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици. 

7. Изисквания за минимално съдържание на офертите: 
                 7.1. Списък на документите в офертата; 

 7.2.  Административни данни на участника; 
           7.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП;  
                7.4.  Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 
от ЗОВС; 
                7.5. Декларация за липса на свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП;  
                7.6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици; 
                7.7. Декларация за притежание на технически възможности и 
квалифициран персонал за изпълнението на обществената поръчка; 
                7.8. Декларация за запознаване и приемане условията на проекто -
договора за изпълнение на поръчката; 
                 7.9. Копие на застраховка за професионална отговорност на 
строителя, съгласно изискванията на чл. 171 от Закона за управление на 
територията; 

 7.10. Документ, че е вписан в Централния професионален регистър на 
строителя; 

7.11. Копие на застраховка „Трудова злополука”, съгласно чл. 52 ал. 1 
от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

7.12. Техническо предложение за обособената позиция за която 
кандидатства, като бъде спазена количествената сметка, Приложение 1 към  
поканата. Техническото предложение да включва и срока за изпълнение; 

7.13. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители; 
7.14. Декларация за качеството на вложените материали;  
7.15. „Предлагана цена” за обособената позиция за която 

кандидатства - Ценово предложение с ДДС (което да бъде изрично упоменато), 
съгласно количествената сметка с включени всички необходими разходи за 
изпълнение на поръчката. 

  8.   Указаните в т. 7 документи се представят и за всеки подизпълнител, 
ако ще се ползва такъв.  

 



3/29 

            9.   От 16 до 20.10.2014 г. желаещите кандидати могат да извършат оглед 
на обекта на поръчката. С цел осигуряване на пропускателния режим 
желаещите кандидати да се обадят на к-н III ранг Орлин Младенов, тел. 
0887698479 или к-н Иван Карчев, тел. 0889572523.  
           10.   Всеки участник може да представи само една оферта, като подаде 
ценово и техническо предложение за всички или отделна обособена позиция. 
           11.  Изборът на изпълнителя ще се осъществи по критерий „най-ниска 
предложена цена” за обособена позиция. 
           12.  Срок на валидност на предложението - не по-малко от 90 дни от 
датата на представянето му. 
           13.  Заплащането на услугата ще се извърши от финансова служба на в.ф. 
32890–Бургас по банков път в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на 
услугата и представяне необходимите отчетни документи и фактура, оформени 
съгласно действащото законодателство. 

14. Офертите да се представят в писмена форма, на български език, в 
запечатан непрозрачен плик. На плика да бъдат поставени наименование на 
лицето което прави предложението, адрес, телефон, факс, е-мейл и 
наименование на предмета на обществената поръчка. Ако се използват 
самозалепващи се пликове, същите да бъдат затворени с леплива лента и 
участникът да се подпише отгоре върху лентата. 

15.  Кандидатите за участие в обществената поръчка се приканват да 
подпишат Пакт за почтеност като неразделна част към своята оферта, 
(Приложение №14). Не подписването му няма да води до отстраняване от 
процедурата за избор на изпълнител. 

16. Участниците да представят (изпратят) офертите си на адрес: гр. 
Варна, 9000, ул. „Преслав” № 16, военно формирование 34400-Варна, от 10.00-
12.00 и от 14.00 до 16.45 всеки ден.  

17. Краен срок за приемане (получаване) на офертите – 16.00 на 
23.10.2014 г. Приемането на офертата се регистрира във входящ регистър, като  
върху плика се отбелязват номера, датата и часът на получаването. 

18.    На разглеждане и оценка подлежат само офертите (предложенията) 
удовлетворяващи посочените в настоящата покана изисквания и приети в 
посочения в т. 17 срок. 

19. При сключване на договора (образец - Приложение №13), 
определеният за изпълнител следва да представи, документ (свидетелство за 
съдимост)  издаден от компетентен орган за удостоверяване на липсата на 
обстоятелства по чл. 47, ал.1 т. 1 и декларация за липса на обстоятелствата по 
чл.47, ал.5 от ЗОП.  

20. Договор за изпълнение на поръчката ще се подпише след 
утвърждаване от компетентните органи на „Списък с лицата от фирмата 
избрана за изпълнител, които ще изпълняват договора”. 

21. С цел събирането на максимален брой оферти, поканата ще бъде 
изпратена до възможно максимален брой потенциални изпълнители и заедно с 
посочените приложения – публикувана на Интернет-страницата на 
Военноморските сили (www.navy.mod.bg./?page_id=272) 
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За допълнителна информация – господин Велико Илиев Трифонов, 
сектор „Договори и обществени поръчки” във в.ф. 34400–Варна, тел: 052/552 
467, факс: 603-259, адрес:  гр. Варна 9000, ул. Преслав №16. 
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                                                                    Приложение №1  
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

НА ОБЕКТ „Ремонт на хранилища №17,24 и 25 във в.ф.26420-Росен скат”  

№ 
по 
ред 

Видове работи 

мярка 

количество 

1 2 3 4 

I.       Обособена позиция -  1       Хранилище №25   
1 Демонтаж на стара хидроизолация от покрив м2 405 
2 Направа на изравнителна замазка  м2 405 

3 Полагане на Битумна мембана 4 мм с посипка ( 3,5 кг/м2) на 
газопламъчно залепяне м2 455 

4 Полагане на студено битумно лепило м2 405 
5 Демонтаж на ламаринена обшивка м2 57 
6 Доставка и монтаж на ламаринова обшивка  м2 57 
7 Демонтаж на водосточни тръби м 8 
8 Доставка и монтаж на водосточни тръби м 8 
9 Демонтаж на водосточни олуци  м 31 
10 Доставка и монтаж на водосточни олуци  м 31 
11 Доставка и монтаж на скоби за водосточни тръби бр 10 
12 Доставка и монтаж на скоби за водосточни олуци  бр 33 
13 Демонтаж на водосточни казанчета бр 2 
14 Монтаж на нови водосточни казанчета бр 2 
15 Демонтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2 
16 Монтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2 
17 Монтаж на ботуши от поцинкована ламарина  бр 2 
18 Очукване на външна мазилка по стени  м2 10 
19 Частично изкърпване на външна вароциментова мазилка м2 20 
20 Демонтаж на гръмоотводна мълниезащитна инсталация бр 1 
21 Монтаж на гръмоотводна  мълниезащитна инсталация бр 1 
II.       Обособена позиция -  2       Хранилище №17 м2 215 
1 Демонтаж на стара хидроизолация от покрив м2 215 
2 Направа на изравнителна замазка  м2 215 

3 Полагане на Битумна мембана 4 мм с посипка ( 3,5 кг/м2) на 
газопламъчно залепяне м2 242 

4 Полагане на студено битумно лепило м2 215 
5 Демонтаж на ламаринена обшивка м2 32 
6 Доставка и монтаж на ламаринова обшивка  м2 32 
7 Демонтаж на водосточни тръби м 8 
8 Доставка и монтаж на водосточни тръби м 8 
9 Демонтаж на водосточни олуци  м 19 
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10 Доставка и монтаж на водосточни олуци  м 19 
11 Доставка и монтаж на скоби за водосточни тръби бр 10 
12 Доставка и монтаж на скоби за водосточни олуци  бр 25 
13 Демонтаж на водосточни казанчета бр 2 
14 Монтаж на нови водосточни казанчета бр 2 
15 Демонтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2 
16 Монтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2 
17 Монтаж на ботуши от поцинкована ламарина  бр 2 
18 Демонтаж на гръмоотводна мълниезащитна инсталация бр 1 
19 Монтаж на гръмоотводна мълниезащитна инсталация бр 1 
20 Очукване на външна мазилка по стени и вътрешни тавани м2 20 
21 Частично изкърпване на външна вароциментова мазилка м2 50 

22 Частично боядисване на фасади с височина над 4м с цветен латекс 
трикратно м2 50 

23 Кофраж за покривна козирка м2 37 
24 Изработка и монтаж на армировка на покр. козирка  кг 200 
25 Доставка и полагане на бетон  кл.15 за покривна козирка м3 3,7 

III.       Обособена позиция -  3       Хранилище №24   
1 Демонтаж на стара хидроизолация от покрив м2 405 
2 Направа на изравнителна замазка  м2 405 

3 Полагане на Битумна мембана 4 мм с посипка ( 3,5 кг/м2) на 
газопламъчно залепяне м2 455 

4 Полагане на студено битумно лепило м2 405 
5 Демонтаж на ламаринена обшивка м2 57 
6 Доставка и монтаж на ламаринова обшивка  м2 57 
7 Демонтаж на водосточни тръби м 8 
8 Доставка и монтаж на водосточни тръби м 8 
9 Демонтаж на водосточни олуци  м 31 
10 Доставка и монтаж на водосточни олуци  м 31 
11 Доставка и монтаж на скоби за водосточни тръби бр 10 
12 Доставка и монтаж на скоби за водосточни олуци  бр 33 
13 Демонтаж на водосточни казанчета бр 2 
14 Монтаж на нови водосточни казанчета бр 2 
15 Демонтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2 
16 Монтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2 
17 Монтаж на ботуши от поцинкована ламарина  бр 2 
18 Очукване на външна мазилка по стени  м2 10 
19 Частично изкърпване на външна вароциментова мазилка м2 15 
20 Демонтаж на гръмоотводна мълниезащита бр 1 
21 Монтаж на гръмоотводна мълниезащита бр 1 
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Приложение 2 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 
  
1. Фирма ............................................................................................................... 
........................................................., ЕИК / БУЛСТАТ ….................................. 

2. Седалище: гр. ......................, област......................., община........................, 
.к. .................................., улица ........................................................., №……., 
Тел........................., Факс:......................, e-mail:.......................... 

3. Адрес за кореспонденция: гр. ..........................., област..............................., 
община........................, ж.к. .................................., улица................................... 
................................., №……., 
Тел........................., Факс:......................, e-mail:.......................... 

4. Представляван от:..................................................................., в качеството си 
на ..........................................., ЕГН:.................................. л.к......................., 
издадена на ........................, от МВР .................. 

5.Обслужваща банка:.........................................................................................., 
IBAN: ..................................................................., BIC: ....................................., 
Титуляр на сметката: .......................................................................................... 
 
 

_______________                                       ___________________ 
(дата)                                                        (подпис, печат) 
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Приложение №3  
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

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

 
От _____________________________________, в качеството си на 

________________________________ на _________________________________, 

ЕИК ___________________ със седалище гр. ___________________, община, 

ул. _______________ №_____, участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка „Ремонт на хранилища №17,24 и 25 във в.ф.26420-Росен 

скат”,     

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

I. По ЗОП, чл.47, ал.1: 
1. По т.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или 
осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от 
Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс ; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

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

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

Наказателния кодекс; 
е) престъпление по чл.108а от НК. 

2. По т.2. Представляваният от мен кандидат/участник не е обявен в 
несъстоятелност; 

3. По т.3. Представляваният от мен кандидат/участник не е в 
производство на ликвидация или в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове; 

4. По т. 4. Представляваният от мен кандидат/участник няма 
задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община и нямам  задължения за 
данъци или вноски за социалното осигуряване.  

II. По ЗОП, чл.47, ал.2: 
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1. По т. 1. – Представляваният от мен кандидат/участник не е в 
открито производство по несъстоятелност или не е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон; 

2. По т. 2 – Представляваният от мен кандидат/участник не е лишен 
от правото да упражнява …………………………… (посочва се определената 
професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на 
продукти в областта на отбраната и сигурността);  

3. По т. 2а. – Представляваният от мен кандидат/участник не е 
виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 
доставките в поръчки по чл.3, ал.2. 

4. По т. 5. – Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление 
по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждани процедури за 
възлагане на обществени поръчки; 

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

Забележки: 1. Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП; 
 

 _______________  Декларатор _____________________ 
 (дата)                                                         (подпис, име, фамилия) 

  _____________________ 
         (длъжност, печат) 
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Приложение 4  
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ 
 

От …………………………………………………….., в качеството си на 
……………………………………………………………………………….., ЕИК 
................................. със седалище гр. ……………………………., община 
................................., ул. ................................................... №………, участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на 
хранилища №17,24 и 25 във в.ф.26420-Росен скат” 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице 

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

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

_______________                                 Декларатор: ___________________ 
(дата на деклариране)                                                           (подпис, печат) 
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Приложение №5 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 56, ал.1, т. 6 
от Закона за обществените поръчки 

 
От _____________________________________, в качеството си на 

________________________________ на _________________________________, 
ЕИК ___________________ със седалище гр. ___________________, община, 
ул. _______________ №_____, участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Ремонт на хранилища №17,24 и 25 във 
в.ф.26420-Росен скат” 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. По ЗОП, чл. 8, ал. 8, т. 2. 
За мен и за представлявания от мен кандидат/участник няма 

обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т.2 които да не ми позволяват да участвам в 
процедурата: 

2. По ЗОП, чл. 55, ал. 7:  
Не съм „свързано лице” по смисъла на §1, т. 23а и представлявания от 

мен кандидат/участник не е „свързано предприятие” по смисъла на §1, т. 24 с 
друг участник или кандидат. 

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

Забележки: 1. Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП; 
 

_______________                                      Декларатор: 
___________________ 

(дата на деклариране)                                                            (подпис, печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12/29 

Приложение № 6 
                                                     / образец/ 

                       ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

 („ЗИФОДРЮПДРС”) 

Долуподписаният/ата: ________________________________________________________________ __ 
                                                                                                                                                 (име, презиме, фамилия) 

притежаващ/а лична карта № ____________________, издадена на ____________________ от МВР - 
                                                                                                                                                                                   (дата на издаване) 

гр. ______________, адрес ________________________________________________________________ 
           (място на издаване) (постоянен адрес) 

в качеството си на: ___________________, в _________________________________________________ 
                                                                (длъжност) (наименование на юридическото лице, физическо лице-ЕТ) 

със седалище ______________ и адрес на управление: ________________________________________ 

тел./факс ___________________, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с 
ЕИК/БУЛСТАТ _____________________ - кандидат/участник/подизпълнител в открита процедура 
                                               (ненужното се зачертава) 

по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на хранилища №17, 
24 и 25 във в.ф.26420-Росен скат” 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДРС: 

1. Е регистрирано / Не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
                            /ненужното се зачертава/ 

режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за 
корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим 
е ________________________________________ _______.  
                   /попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/ 

2. Е свързано / Не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби 
                       /ненужното се зачертава/ 

на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим. 

3. Попада в изключението на чл. 4, т. ___________ от ЗИФОДРЮПДРС. 
/попълва се, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим/ 

4.    3апознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, 
ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС. 

________________ __       Декларатор: _________________  
(място на деклариране) (подпис и печат) 

 

_______________________                                                                                        
/_______________________________________/ 

(дата на деклариране) (име и фамилия) 

Забележка: 
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители. Когато кандидатът или участникът е 
обединение, което не е юридическо лице, декларацията се попълва за всяко юридическо лице, включено в 
обединението. 

2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или 
участника/подизпълнителя, съгласно представения документ за регистраци 
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Приложение №7 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за наличие на квалифициран персонал и оборудване необходими за 
изпълнение на посочените в количествената сметка ремонтни дейности на 
обществена поръчка „Ремонт на хранилища №17, 24 и 25 във в.ф.26420-Росен 
скат” 

От …………………………………………………….., в качеството си на 

……………………………………… на ………………………………………….., 

ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община 

................................., ул. ................................................... №………, участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
1. Разполагам с квалифициран персонал за изпълнение на обществената 

поръчка, съгласно вида и обема на работите съобразно представената 
количествена сметка. 

 
          2. Разполагам с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 
обществената поръчка, както следва. 

 
№ 
по 
ред 

 

Марка, вид на машината, производителност, 
година на производство, състояние 

Собствена 
(наета) 

1   
2   
3   
4   
5   

 
  Забележка: При липса на собствена, наличие на необходимата техника се 

доказва с представяне на договор за наемане на такава.  
 

 
______________                                      Декларатор: ___________________ 

(дата на деклариране)                                                           (подпис, п 
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Приложение №8 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От …………………………………………………….., в качеството си на 
…………………………………на ………………………………………….., ЕИК 
................................. със седалище гр. ……………………………., община 
................................., ул. ................................................... №………, участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на 
хранилища №17, 24 и 25 във в.ф.26420-Росен скат” 

 
ДЕКЛАРИРАМ  

 
 1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка. 
 2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички 
действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката. 

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв 
предлог каквато и да е информация относно поръчката 

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

 
________________                            Декларатор: _________________ 
(дата на деклариране)                                                          (подпис, печат) 
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Приложение №9 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА  

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

ОТНОСНО: Изпълнение на обществена поръчка за строително - 
ремонтни работи  на обект „Ремонт на хранилища №17,24 и 25 във в.ф.26420-
Росен скат” 

1. Срокът за изпълнение на оферираните видове СРР е ....... 
/............................................................................/ работни дни. 
Срокът за изпълнение на СРР започва от датата на подписване на протокол обр. 
2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ.  

2. Срок на валидност на офертата е 90 /деветдесет/ календарни дни, 
считано от датата на крайния срок за подаване на офертата. 

3. Гаранционните срокове на строително – ремонтните работи:   
- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и 

антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 
_______години; 

- за всички видове строителни, ремонтни и довършителни работи -
_______години; 

4. За гаранционнни срокове на всички изпълнени видове СРР, 
неупоменати в договора,  важат минималните гаранционните срокове, 
определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ. 

5. Единичните цени на видовете СРР по дадени от Възложителя 
количества са посочени в ценовото предложение /Приложение №1/, в плика 
“Ценово предложение”. 

6. При изпълнение на СРР ще използвам материали и изделия, които да 
отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно 
Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/27.12.2006 г.). 

7. Мерки за осигуряване на безопасни условия на труд. 
8. Прилагам подписана, с не попълнени цени, количествена сметка по 

видовете и количества СРР съответстваща на подадената от Възложителя.  
 
                                                                                       Подпис 
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Приложение №10 
 

          ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

От …………………………………………………….., в качеството си на 
……………………………………… на ………………………………………….., 
ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община 
................................., ул. ................................................... №………, участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка „Ремонт на хранилища №17, 24 
и 25 във в.ф.26420-Росен скат”, 

Декларирам, че: 
 

При изпълнението на обществена поръчка за „Авариен ремонт на 
хранилища №3, №6 и №16 във в.ф. 32020-Варна”  ще бъдат използвани 
следните подизпълнители: 

-  ………………...........................,  
- …………………………………, 
- …………………………………. 

1. Същите са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за 
участие в процедурата; 

2. дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката 
ще бъде ……………….% от общата стойност на поръчката. 

3. вида на работите, които ще извършват: 
- ___________________________________________________; 
- ___________________________________________________; 
- ___________________________________________________; 

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

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

 
______________                                      Декларатор: ___________________ 
(дата на деклариране)                                                           (подпис, печат) 
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Приложение №11 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
за влаганите материали и продукти 

От …………………………………………………….., в качеството си на 
……………………………………… на ………………………………………….., 
ЕИК ................................. със седалище гр. ……………………………., община 
................................., ул. ................................................... №………, участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Ремонт на 
хранилища №17, 24 и 25 във в.ф.26420-Росен скат” 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 
1. Материали и изделия, които ще се влагат при изпълнение на 

строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към 
строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към 
продуктите (ЗТИП) /обн., ДВ, бр. 86 от 01.10.1999 г./  и Наредбата за 
съществените изисквания  към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти (НСИОССП), приета с ПМС № 325/06.12.2006 г. /обн., 
ДВ бр. 106 от 27.12.2006 г./. Съответствието мога да удостоверя по реда на 
същата Наредба.  

2. Гаранционният срок на вложените материали няма да е по-кратък от 
предлагания от производителя. 

 
Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК. 

 
 
 
 

______________                                      Декларатор: ___________________ 
(дата на деклариране)                                                           (подпис, печат) 
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Приложение № 12 

 
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 
 
 

№ 
по 
ред 

Видове работи 
мярка 

количество 
Цена с 
ДДС 

1 2 3 4  

I.       Обособена позиция -  1       
Хранилище №25 

  
 

1 Демонтаж на стара хидроизолация от покрив м2 405  

2 Направа на изравнителна замазка  м2 405  

3 Полагане на Битумна мембана 4 мм с посипка ( 
3,5 кг/м2) на газопламъчно залепяне м2 455  

4 Полагане на студено битумно лепило м2 405  

5 Демонтаж на ламаринена обшивка м2 57  

6 Доставка и монтаж на ламаринова обшивка  м2 57  

7 Демонтаж на водосточни тръби м 8  

8 Доставка и монтаж на водосточни тръби м 8  

9 Демонтаж на водосточни олуци  м 31  

10 Доставка и монтаж на водосточни олуци  м 31  

11 Доставка и монтаж на скоби за водосточни тръби бр 10  

12 Доставка и монтаж на скоби за водосточни 
олуци  бр 33  

13 Демонтаж на водосточни казанчета бр 2  

14 Монтаж на нови водосточни казанчета бр 2  

15 Демонтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2  

16 Монтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2  

17 Монтаж на ботуши от поцинкована ламарина  бр 2  

18 Очукване на външна мазилка по стени  м2 10  

19 Частично изкърпване на външна вароциментова 
мазилка м2 20  

20 Демонтаж на гръмоотводна мълниезащитна 
инсталация бр 1  

21 Монтаж на гръмоотводна  мълниезащитна 
инсталация бр 1  

 Обща цена за ОП №1 -    

II.       Обособена позиция -  2       Хранилище 
№17 

м2 215 
 

1 Демонтаж на стара хидроизолация от покрив м2 215  

2 Направа на изравнителна замазка  м2 215  

3 Полагане на Битумна мембана 4 мм с посипка ( м2 242  
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3,5 кг/м2) на газопламъчно залепяне 

4 Полагане на студено битумно лепило м2 215  

5 Демонтаж на ламаринена обшивка м2 32  

6 Доставка и монтаж на ламаринова обшивка  м2 32  

7 Демонтаж на водосточни тръби м 8  

8 Доставка и монтаж на водосточни тръби м 8  

9 Демонтаж на водосточни олуци  м 19  

10 Доставка и монтаж на водосточни олуци  м 19  

11 Доставка и монтаж на скоби за водосточни тръби бр 10  

12 Доставка и монтаж на скоби за водосточни 
олуци  бр 25  

13 Демонтаж на водосточни казанчета бр 2  

14 Монтаж на нови водосточни казанчета бр 2  

15 Демонтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2  

16 Монтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2  

17 Монтаж на ботуши от поцинкована ламарина  бр 2  

18 Демонтаж на гръмоотводна мълниезащитна 
инсталация бр 1  

19 Монтаж на гръмоотводна мълниезащитна 
инсталация бр 1  

20 Очукване на външна мазилка по стени и 
вътрешни тавани м2 20  

21 Частично изкърпване на външна вароциментова 
мазилка м2 50  

22 Частично боядисване на фасади с височина над 
4м с цветен латекс трикратно м2 50  

23 Кофраж за покривна козирка м2 37  

24 Изработка и монтаж на армировка на покр. 
козирка  кг 200  

25 Доставка и полагане на бетон  кл.15 за покривна 
козирка м3 3,7  

 Обща цена за ОП №2     

III.       Обособена позиция -  3       Хранилище 
№24 

  
 

1 Демонтаж на стара хидроизолация от покрив м2 405  

2 Направа на изравнителна замазка  м2 405  

3 Полагане на Битумна мембана 4 мм с посипка ( 
3,5 кг/м2) на газопламъчно залепяне м2 455  

4 Полагане на студено битумно лепило м2 405  

5 Демонтаж на ламаринена обшивка м2 57  

6 Доставка и монтаж на ламаринова обшивка  м2 57  

7 Демонтаж на водосточни тръби м 8  

8 Доставка и монтаж на водосточни тръби м 8  

9 Демонтаж на водосточни олуци  м 31  
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10 Доставка и монтаж на водосточни олуци  м 31  

11 Доставка и монтаж на скоби за водосточни тръби бр 10  

12 Доставка и монтаж на скоби за водосточни 
олуци  бр 33  

13 Демонтаж на водосточни казанчета бр 2  

14 Монтаж на нови водосточни казанчета бр 2  

15 Демонтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2  

16 Монтаж на есове от поцинкована ламарина  бр 2  

17 Монтаж на ботуши от поцинкована ламарина  бр 2  

18 Очукване на външна мазилка по стени  м2 10  

19 Частично изкърпване на външна вароциментова 
мазилка м2 15  

20 Демонтаж на гръмоотводна мълниезащита бр 1  

21 Монтаж на гръмоотводна мълниезащита бр 1  

 Обща цена за ОП №3     

 
 
 
Управител: _________ 
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Приложение № 13 
Образец 

 
Д О Г О В О Р 

№.............../ .............2014 г. 
за изпълнение на обществена поръчка 

 
„Ремонт на хранилищe №___ във в.ф.26420-Росен скат” 

Днес, .............. 2014 г. в гр. Варна между: 
Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, ул. 

“Преслав” № 16, ЕИК 129010196, представлявано от контраадмирал Димитър 
Минев Денев – командир на Военноморските сили и полковник Драгомир 
Иванов Димитров – началник на сектор “Финанси” в Командването на ВМС, 
наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

и 
„________”, със седалище гр. ______,  община ______, ул. „________” № 

и адрес на управление _________________№, ЕИК ___________, представляван 
от ____________, управител, ЕГН ________, наричан по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящия договор. 

Страните се споразумяха за следното: 
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

ремонтни строително-монтажни работи (РСМР) за изпълнение на обществена 
поръчка „Ремонт на хранилищe № ___ във в.ф.26420-Росен скат” 

1.1.  в съответствие с дейностите посочени в Количественo-
стойностна сметка (Приложение №1). 

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
упражнява безвъзмездно функциите на координатор по безопасност и здраве, 
съгласно Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при извършване на РСМР. 

2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
2.1. Срокът на изпълнение на РСМР по т. 1 е ______ работни дни от 

датата на откриване на строителната площадка.  
2.2. Изпълнението на строителството може да се спира с Акт обр.10 

от Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ при: 
2.2.1. Изключително неблагоприятни климатични условия, 

установени с протокол между участниците в строителството; 
2.2.2. Освобождаващи от отговорност форсмажорни 

обстоятелства съгласно т. 8 на настоящия договор (природни бедствия, война, 
граждански размирици и др.); 

2.2.3. Невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури 
достъп до строителната площадка за извършване на РСМР, установена с 
протокол между участниците в строителството. 
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2.3. При спиране на РСМР по реда и условията на т. 2.2, крайният 
срок на изпълнение на обекта се увеличава със срока на спирането. 

2.4. Място на ремонта – в.ф. 26420-Росен скат.  
3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
фактически разходи, цената на извършените РСМР по т. 1, но не по-вече от 
оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена ________ с ДДС (_________) - 
Приложение №1.  

3.2. В цената по т. 3.1. са включени: 
3.2.1. Стойността материалните средства; 
3.2.2. Разходите за транспортиране на материалните средства до 

в.ф. 32020 Варна; 
3.2.3. Разходи за труд за извършване на посочените в 

Приложение №1 РСМР; 
3.2.4. Други разходи свързани с изпълнение на посочената в т. 1 

дейности. 
3.3. Плащането ще се извърши от финансова служба на в.ф. 32890–

Бургас по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, банка _______, IBAN: 
_____________ , BIC: _______, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на 
следните документи. 

3.3.1. Надлежно оформена фактура, подписана от представител 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на командира на в.ф. 26420-Росен скат, 
придружена при необходимост от подробни количествено-стойностни сметки, 
актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г.; 

3.3.2. Приемо-предавателен протокол, Протокол за вложени 
материали и Акт за извършени скрити РСМР, подписани от представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на командира на в.ф. 26420-Росен скат. 

3.3.3. Констативен протокол подписан от комисия от в.ф. 26420-
Росен скат, удостоверяващ, че видовете РСМР са изпълнени съгласно договора; 

3.4. Фактурата да бъде издадена на в.ф. 328900–Бургас,  БУЛСТАТ 
1290101960020. 

3.5. Ремонтните строително-монтажни работи, изпълнявани в 
отклонение от нормативно установените правила, не се изплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
4.1. Да осигури достъп на лицата и механизацията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно списък (Приложение №2) до района на РСМР във 
в.ф. 32020–Варна за изпълнение на дейностите по настоящия договор; 

4.2. Чрез командира на в.ф. 26420-Росен скат да осигури 
пропускателния режим в района на в.ф. 26420-Росен скат и ограничи 
движението на представителите на фирма „____” само в района на РСМР по 
настоящия договор, за което да проведе начален, а при необходимост – 
периодични инструктажи.   

4.3. Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор, чрез 



23/29 

свой представител назначен от командира на в.ф.26420-Росен скат, да 
контролира движението на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в района на 
в.ф.26420-Росен скат. 

4.4.  Да осъществява контрол върху качеството и количеството на 
изпълнените РСМР. 

4.5. Да определи лицата, които ще осъществяват контрол на 
количеството и цените на РСМР, ще проверяват и подписват актове и 
количествено - стойностните сметки и ще заверяват Сметка 22.  

4.6. Да заверява извършените и доказани с подробни количествени 
сметки РСМР и други разходи, като в 30 (тридесет) дневен срок след заверката 
на Сметка 22, преведе дължимата сума по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4.7. Да изисква некачествено изпълнените РСМР да бъдат 
отстранени или поправени съгласно изискванията на Правилника за изпълнение 
и приемане на строително–монтажните работи и нормативните документи, като 
всички разходи в тези случаи са за сметка на изпълнителя. 

4.8. При невъзможност да осигури необходимите средства за 
завършване на строежа, да подпише Акт образец 10 за спиране на строителство. 

4.9. При виновно неизпълнение на договорирания в т. 2 срок,  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкции, които се считат за 
окончателно намаление на крайната стойност на обекта и не подлежат на 
възстановяване.  

4.10. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по реда и условията на т. 
3 от настоящия договор. 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
5.1. Да извърши в срока по т. 2.1 на настоящия договор възложените 

му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РСМР по Приложение № 1 при спазване на нормативно 
установените правила за изпълнение и приемане на строителните и монтажни 
работи, и изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
посочените в т. 1 РСМР. 

5.2.  Да влага строителни продукти, които с качество не по-ниско от 
I-во по БДС. Същите да са с маркировка за съответствие и да се придружават 
със сертификат или декларация за съответствие, изготвени на български език; 

5.3. Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение 
при посочените в т. 3 условия и срок. 

5.4.  Да осигури материалите и строителните продукти, които ще се 
влагат в изпълнение на РСМР. Същите да отговарят на техническите 
спецификации съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите 
и оценяване съответствието на строителните продукти. Строителните продукти, 
които ще се влагат в изпълнение на строително – ремонтните работи да бъдат с 
маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат за 
съответствие или декларация за съответствие, изготвени на български език.  

5.5.  Да представя в срок всички  документи, протоколи и 
сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените РСМР и 
приемането на обекта –  декларации за съответствие, протоколи, актове и 
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други. 
5.6.  Да изпълнява нарежданията на определените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по т. 4.3 относно спазване на установения 
пропускателен режим и ограниченията за движения в района на в.ф. 26420-
Росен скат  

5.7. Да изпълнява нарежданията на определените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица по т. 4.4 и т. 4.5. След приключване на 
РСМР и преди организиране проверката за извършените работи, строителната 
площадка да бъде изчистена и околното пространство възстановено. 

5.8. Да отстранява, в рамките на гаранционния срок, за своя сметка в 
7 /седем/ дневен срок, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички 
появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него РСМР. 

5.9.  Да не изпълнява каквито и да е разпореждания без писменото 
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение промени в  някои от позициите. 

5.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за появили се дефекти 
при неправилна експлоатация на сградите и съоръженията. 

5.11. Да осигури квалифицирано техническо ръководство за 
изпълнение на РСМР през целия период на изпълнението на обекта. 

5.12. Да вземе всички необходими мерки за опазване на пътищата и 
подходите, ползвани от него по време на строителството, както и за 
безопасността на съществуващия трафик, за което носи пълна отговорност. В 
случай на констатирана и писмено доказана повреда на съществуващите 
пътища и подходи при изпълняваните от него РСМР,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 
задължава да ги отремонтира за своя сметка.  

5.13. Да участва със свои представители в комисии, назначени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с изпълнение на нормативната уредба. 

6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
6.1. Гаранционни срокове: 

6.1.1. за хидро-, топло- и звукоизолационни и антикорозионни 
работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години;  

6.1.2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни 
работи –  5 години. 

6.2. Гаранционните срокове текат от датата на подписване на 
Приемо - предавателния протокол за обекта. 

7. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ 
7.1. При изпълнение на договора страните се договориха да се 

спазват следните мерки за сигурност: 
7.1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпраща само лица фигуриращи в 

утвърден от командира на ВМС „Списък на лицата на фирма „________” ООД, 
(Приложение №2), които ще посещават в.ф. 26420-Росен скат за изпълнение на 
задълженията по настоящия договор; 

7.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свой представител назначен от 
командира на в.ф. 32020–Варна, ще осъществява контрол върху движението на 
представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в района на в.ф. 26420-Росен скат.  
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7.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва пропускателния 
режим и изпълнение на разпорежданията на лицето по т. 7.1.2 относно режима 
на движение в района на в.ф. 26420-Росен скат. 

7.2. В случай на нарушения от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
режима на движения в района на в.ф. 26420-Росен скат, командирът в.ф. 26420-
Росен скат има право да прекрати временно РСМР за което уведоми 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на неизпълнение на дадените указания, командирът 
на в.ф.26420-Росен скат има право да предприеме мерки за насилствено 
задържане и отсраняване на нарушителите. 

7.3. Всяка от страните по този договор се задължава да не 
разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по 
повод на изпълнението на този договор.   

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРС МАЖОР) 
8.1. Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност 

за частично или пълно неизпълнение на договора, ако това се дължи на 
непреодолима сила (форс мажор), например природни бедствия, война, военно 
или друго извънредно положение; 

8.2. В случай на настъпване на обстоятелства по т. 8.1, страната по 
договора, която е ощетена, е длъжна да съобщи писмено, в срок до 3 /три/ дни 
от настъпване на форсмажорните обстоятелства, на другата страна, като 
изпрати необходимите доказателства. 

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.1. След изпълнение на условията на настоящия договор. 
9.2. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да спази срока по 

независещи от него форс-мажорни обстоятелства по реда на раздел 8 на 
настоящия договор и писмена аргументация до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
невъзможността за доставка на част или всички материални средства,  с 
подписване на двустранен протокол в 2 еднакви екземпляра, по един за 
Възложителя и за Изпълнителя. 

9.3.  При констатация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи 
предаването на обекта с повече от 60 дни или няма да извърши РСМР по 
уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 
договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само 
стойността на тези работи, които са изпълнени качествено и могат да му бъдат 
полезни. 

9.4. Прекратяването на настоящия договор, независимо от 
причините, не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от гаранционните срокове за 
изпълнените на обекта РСМР. 

10. НЕУСТОЙКИ 
10.1.  При неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

резултат на което е нарушен срока по т. 2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 
в размер на 0.01 % от стойността на договорираните видове РСМР без ДДС за 
всеки просрочен ден, но не повече от 10 %. 

10.2.  Плащането на неустойката не освобождава страната от реално 
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изпълнение на задълженията по договора. 
10.3. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати дължимата сума по 

договора, той дължи неустойка в размер на 0.01 % на ден върху неиздължената 
сума без ДДС, но не повече от 10 % . 

10.4.  При виновно прекратяване на Договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 15 %  от общата 
стойност на договора по т.3.1.  

10.5. Обезщетение не се дължи в случай на възникване на 
обстоятелства по т. 9.2 за прекратяване изпълнението на настоящия договор.  

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
11.1. Настоящият договор се съставя в два еднакви екземпляра със 

статут на оригинали, по един за всяка от страните. 
11.2. Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля 

изпълнението на своите договорни задължения или да делегира права по тях на 
трети лица и дружества, които не са страна по настоящия договор. 

11.3. Приложенията към договора са неразделна част от него и 
позоваването на договора включва и позоваване на тях. 

11.4. В случай на противоречие или несъответствие между клауза на 
договора и приложение към него, клаузите на договора имат предимство пред 
текста на приложението. 

11.5. Възникналите спорове по приложението и тълкуването на 
настоящия договор подлежат на уреждане чрез пряко договаряне между 
страните, а в случай на несъгласие, спорът ще бъде отнасян към компетентния 
граждански съд. 

11.6.  Всички допълнения и изменения на настоящия договор имат 
стойност, само ако са писмени, подписани и подпечатани и от двете страни. 

11.7. За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

11.8. Кореспонденцията между страните (документи, известия, откази 
и други съобщения) във връзка с изпълнението на този ДОГОВОР се извършва 
в писмена форма на следните адреси. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Варна, 9000   
ул. "Преслав" 16  
тел. 052 / 552 622, 052 / 552 635  
факс. 052 / 603 259  
  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Количествен-стойностната сметка; 
2. Списък на лицата от „_______”, които ще посещават в.ф. 26800–Варна 

за извършване на дейности по изпълнение на настоящия договор. 
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КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

УПРАВИТЕЛ НА 
 

 
 
 
 

 

КОНТРААДМИРАЛ  
ДИМИТЪР МИНЕВ ДЕНЕВ  

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ПОЛКОВНИК                                     ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 
 
 
СЪГЛАСУВАНО: 
 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ                        РАДКА СЛАВОВА 
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Приложение №14 
 

 
 

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ 
 

между командването на ВМС 

и ......................................................................................... 

участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка 
„Ремонт на хранилищe №17, 24, и 25 във в.ф.26420-Росен скат” 

 
Днес, ..................г. между командването на ВМС и 

.........................................................................., кандидат за изпълнител на  
обществена „Ремонт на хранилища №17,24 и 25 във в.ф.26420-Росен скат”, 

 наричан по-долу за краткост „Участник” се сключи следния  
 

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ: 

Общи условия: Двете страни осъзнават изцяло важността на 
състезателния характер на процедурата за възлагане на обществената поръчка, 
организиран на основата на свободата, почтеността и свободната конкуренция, 
изключващ изцяло злоупотреби от какъвто и да било характер. 

 
Двете страни поемат следните ангажименти: 
 

1. Командването на Военноморски сили на Република България поема 
ангажимента да направи процедурата по възлагане на обществената поръчка 
прозрачна и достъпна за всички участници, които отговарят на условията й. 
Командването на Военноморските сили ще положи и всички необходими 
усилия да не допусне техни служители да поискат или приемат под каквато и да 
било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или индиректно от 
участниците в обществената поръчка, както и да наложат на виновните лица 
дисциплинарно наказание и/или да сезират компетентните органи за търсене на 
наказателна отговорност от тях. 

 
2.  Участникът потвърждава, че: 
(а) не е предлагал, давал и че няма да предлага и да дава нито пряко, нито 

косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да било 
неподходящи стимули или възнаграждения на което и да било официално лице, 
било от страната, където ще се изпълнява договора или от страната, където е 
установен, както и част от състава на която и да било международна финансова 
институция, на негови родственици или бизнес сътрудници, с цел да -спечели 
обществената поръчка, както и с цел извличане на друг тип неправомерна 
изгода или за получаване на друго предимство по незаконен начин; 
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(б) не е влизал в нелегитимни контакти и няма да влиза в такива в 
бъдеще с други страни, не се е споразумявал и няма да се споразумява с други 
страни с цел неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на 
процедурата за възлагане на обществената поръчка/търга и сключване на 
съответния договор. 

Участникът разбира изцяло както материалните последствия на поетите 
ангажименти, така и важността на факта, че командването на ВМС разчита на 
поемането им от негова страна.  

За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за 
да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага 
подкуп, който е част от договора за почтеност, от негови мениджъри и-или 
служители, както и от всяка една от третите страни, работещи с него по 
настоящия проект, включително агенти, консултанти, партньори от 
консорциум, подизпълнители и доставчици. 

Настоящият пакт представлява допълнение към документацията за 
участие в обществената поръчка и се подава подписан от участника, заедно с 
офертата. Нарушаването на пакта ще бъде предмет на разгласяване пред 
широката общественост, което може да бъде инициирано както от страна на 
ВМС на Република България, така и от всеки един от участниците в 
обществената поръчка. 

Страните приемат, че настоящият пакт е в сила, както до приключване на 
процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока на 
изпълнение на договора за обществена поръчка. 

 
 
ЗА  ВМС:                                                                               ЗА УЧАСТНИКА:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


