ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 5930, ул. „България” № 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62
e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net

Изх. № 53-00/19 /10.02.2014 г.

ДО
Г-н Венцеслав Стоянов Петров – член на СД на „Енерджи Ефект” ЕАД
Г-н Благовест Николов Ангелов – член на СД на „Енерджи Ефект” ЕАД
Г-н Иван Христов Тишански – член на СД на „Енерджи Ефект” ЕАД
гр. София 1303, бул. „Христо Ботев” № 57

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Относно: Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително
монтажните работи по проект „Рехабилитация на общински пътища в Община
Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода,
Петокладенци и Татари”, финансиран по Договор № 15/321/01081 от 08.09.2011 г. за
отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР).
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Община Белене, на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП Ви отправя покана за участие в
договарянето за определяне условията на договора съгласно изискванията на възложителя,
посочени в поканата за участие, което ще се проведе на 28.02.2014 г. от 10:00 часа в зала №
26 на административната сграда на Община Белене в гр. Белене, ул. „България” № 35.
1. Мотиви за избора на процедура:
По смисъла на чл.3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), във
връзка с чл. 12 ЗАПСП и §.2 т.9 от ПЗР на ЗАПСП, проектантите по смисъла на ЗУТ и
ЗКАИИП на инвестиционните проекти са автори на проектните части, подписани от тях и
носят техния печат, инвестиционния проект е обект на авторско право по смисъла на чл.3,
ал.1 ЗАПСП, поради което и възлагането на обществената поръчка за авторски надзор по
време на строителството на други лица, различни от лицата изготвили различните части на

инвестиционния проект за обекта би довела до нарушаване на техните авторските права
придобити по силата на ЗУТ и ЗКАИИП.
Предвид факта, че:
1. Между Община Белене и „Енерджи Ефект” ЕАД, ЕИК 175052275, е сключен договор №
135/26.11.2008 г. за изработване на технически инвестиционни проекти за рехабилитация
на обект: Общински пътища на територията на община Белене: Път PVN1001 ІІ-52Ореш-Деков/Татари –Петокладенци/ PVN2122; Път PVN1003-ІІІ-5202-Деков-Белене/
ХТК-Белене (до кръстовището на продължението на ул.„Фердинанд Дечев” с пътя);
Път PVN1004/PVN 1005, Белене-АЕЦ Белене/ -ЗМК, в следните части:
1.1.

Част Пътна

1.2.

Част Геодезия

1.3.

Част Конструктивна

1.4.

Част ПБЗ

2. Между Община Белене и „Енерджи Ефект” ЕАД, ЕИК 175052275, е сключен договор №
13/19.08.2010 г. за изработване на технически инвестиционни проекти за частични
ремонти в сградите на читалищата в селата Татари, Петокладенци, Деков, Кулина
вода и Бяла вода, община Белене, както следва:
2.1.
Технически инвестиционни проекти за частични ремонти в сградата на
читалището в с. Татари в следните части:
2.1.1. Част Архитектурна, фази Архитектурно заснемане и ТП;
2.1.2. Част Конструктивно становище;
2.1.3. Част Електро;
2.1.4. Част ОВК;
2.1.5. Част ВиК.
2.2.
Технически инвестиционни проекти за частични ремонти в сградата на
читалището в с. Петокладенци в следните части:
2.2.1. Част Архитектурна, фази Архитектурно заснемане и ТП;
2.2.2. Част Конструктивно становище;
2.2.3. Част Електро;
2.2.4. Част ОВК;
2.2.5. Част ВиК.
2.3.
Технически инвестиционни проекти за частични ремонти в сградата на
читалището в с. Деков в следните части:
2.3.1. Част Архитектурна, фази Архитектурно заснемане и ТП;
2.3.2. Част Конструктивно становище;
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2.3.3. Част Електро;
2.3.4. Част ОВК;
2.3.5. Част ВиК.
2.4.
Технически инвестиционни проекти за частични ремонти в сградата на
читалището в с. Кулина вода в следните части:
2.4.1. Част Архитектурна, фази Архитектурно заснемане и ТП;
2.4.2. Част Конструктивно становище;
2.4.3. Част Електро;
2.4.4. Част ОВК;
2.4.5. Част ВиК.
2.5.
Технически инвестиционни проекти за частични ремонти в сградата на
читалището в с. Бяла вода в следните части:
2.5.1. Част Архитектурно становище;
2.5.2. Част Електро;
2.5.3. Част Конструктивно становище;
2.5.4. Част ОВК.
Така, възлагането на авторския надзор на други от посоченото по-горе лице би довело до
нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на
изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. По смисъла
на цитираната разпоредба, авторът има изключително право да използва създаденото от него
произведение и да разрешава използването му съгласно разпоредбата на чл.18, ал.1 и ал.2 от
ЗАПСП. Пълноправните проектантите по смисъла на ЗУТ и ЗКАИИП на инвестиционните
проекти са автори на проектните части, подписани са от тях, носят техния печат и
удостоверение за пълна проектантска правоспособност. При анализ на чл.162,ал.2 и ал.4,ал.5
и ал.6 от ЗУТ се стига до извод,че авторският надзор по всички части на инвест. проект е
задължителен за всички строежи от I до V категория вкл., и той може да бъде осъществен
само и единствено от проектанта, който го е изготвил. Именно той носи отговорност за
всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството като
в изпълнение на задълженията си има право на свободен достъп до строежа, строителните
книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.
Следователно при положение,че инвестиционния проект и неговите части са обекти на
авторското право, единствените лица,които могат да осъществяват авторски надзор са
именно лицата,които са го изготвили-неговите автори,защото само те имат право на достъп
до проекта и същевременно чл.162 от ЗУТ ги задължава те да извършат авторския надзор при
строителството на обекта-предмет на инвестиционния проект, като условията и редът за
осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор
между възложителя и проектанта. Следователно са налице основанията на чл.90,ал.1,т.3 от
ЗОП за прилагане на процедура „договаряне без обявление" по отношение на настоящата
обществена поръчка.
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2. Предмет на обществената поръчка:
„Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните
работи по проект „Рехабилитация на общински пътища в община Белене и частични
ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”,
финансиран по Договор № 15/321/01081 от 08.09.2011 г. за отпускане на финансова помощ
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), както следва:
1) Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните
работи на обект: Общински пътища на територията на Община Белене: Път
PVN1001 ІІ-52-Ореш-Деков/Татари –Петокладенци/ PVN2122; Път PVN1003-ІІІ5202-Деков-Белене/ ХТК-Белене (до кръстовището на продължението на
ул.„Фердинанд Дечев” с пътя); Път PVN1004/PVN 1005, Белене-АЕЦ Белене/ ЗМК, в следните части:
a. Част Пътна
b. Част Геодезия
c. Част Конструктивна
d. Част ПБЗ
2) Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните
работи на обект: Частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина
вода, Петокладенци и Татари” в следните части:
a. Част Архитектура
3. Стойност на поръчката:
Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността е в размер на
20 000.00 лв. /Двадесет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
4. Срок и място за изпълнение на поръчката:
Срокът за упражняване на авторския надзор е от датата на подписване на протокола за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Договорът се
счита за изпълнен на датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за
получаване на Разрешение за ползване на обекта (приложимо за рехабилитация на
общинските пътища)/Акт обр. 15 и Приемо-предавателен протокол (приложимо за
частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и
Татари), съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ, съобразен с крайния срок за въвеждане на обектите в
експлоатация.
Място на изпълнение на поръчката - територията на Община Белене. Изпълнението на
поръчката трябва да съответства на действащото законодателство.
5.

Документи, които участникът следва да представи:
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Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност факс и електронен адрес, както и за коя обособена позиция е офертата. Пликът
съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите,
изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 12 – 14 от ЗОП, отнасящи се
до критериите за подбор на участниците;
2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят
документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката,
съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията
изисквания и
3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на
участника.
Страниците на всеки един от документите, които са включени в плик № 1, плик № 2 и
плик № 3 трябва да бъдат последователно номерирани.
Във всеки плик участниците прилагат и електронен носител със сканирано
съдържание на съответния плик, вкл. и с оригиналните електронни файлове - .doc, и
т.н.
5.1. Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор”:
5.1.1.

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по
образец);

Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгасно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Съгласно
чл.24, ал.1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър, участникът прилага към своята оферта и удостоверения за
актуално състояние. Документ за регистрация по ЗДДС или декларация, че не е
регистриран по ЗДДС. *Заверени от участника копие, които са с гриф „Вярно с
оригинала”, подпис на лицето/та, представляващ/и участника и свеж печат.
5.1.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а – д” и ал. 2,
т. 5 от ЗОП (по образец);
5.1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1, т.3 и
т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (по образец);
5.1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП (по образец);
5.1.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за подизпълнители (по образец);
5.1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец);
5.1.8. Данни за собствени или наети специалисти с пълна проектантска правоспособност по
всички части на проекта, за който ще се осъществява авторски надзор, които ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката - по образец (в оригинал).
5.1.9. Заверени от участника копия на Удостоверенията за пълна проектантска
правоспособност на всички специалисти по всички части на проекта, за който ще се
осъществява авторски надзор.
5.1.10. Копие на валидна застрахователна полица за „Застраховка за професионална
отговорност в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за
строежи попадащи в обхвата на ІI-ра група, ІII-та категория съгласно чл. 5, ал. 6, т.
2.3.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален
регистър на строителя (издаден от председателя на Камарата на строителите в
5.1.2.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Решение за откриване на процедурата
2. Образци
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10
Образец № 11

Списък на документите, съдържащи се в офертата
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а
– д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал.
2, т.1, т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП
Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Списък на екипа, ангажиран за изпълнение на поръчката
Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор за обществената поръчка
Техническа оферта
Ценова оферта
Проект на договор
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Образец № 1
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
За участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително
монтажните работи по проект „Рехабилитация на общински пътища в Община
Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода,
Петокладенци и Татари”

№
1.

Съдържание

Вид и
количество на
документите
(оригинал или
заверено копие)

Заверено от участника копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгасно чл. 23 от Закона за
търговския регистър.
Съгласно чл.24, ал.1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участникът
прилага към своята оферта и удостоверения за актуално
състояние. Документи за регистрация по ЗДДС или декларация
за липса на регистрация по ЗДДС.
* Заверени от участника копие, които са с гриф „Вярно с
оригинала”, подпис на лицето/та, представляващ/и участника
и свеж печат.

2.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1,
буква „а – д” и ал. 2, т. 5 от ЗОП – (по образец)

3.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2
и т. 3, ал. 2, т.1, т.3 и т.4 и ал. 5, т.2 от ЗОП (по образец)

4.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1
от ЗОП (по образец)

5.

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за подизпълнители (по
образец)
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е
приложимо (по образец);
Данни за собствени или наети специалисти с пълна
проектантска правоспособност по всички части на проекта, за
който ще се осъществява авторски надзор, които ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката - по образец (в
оригинал).

6.
7.

8

8.

Заверени от участника копия на Удостоверенията за пълна
проектантска правоспособност на всички специалисти по
всички части на проекта, за който ще се осъществява авторски
надзор.

9.

Копие на валидна застрахователна полица за „Застраховка за
професионална
отговорност
в
проектирането
и
строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ

10.

Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по
образец)

11.

Техническо предложение за изпълнението на поръчката (по
Образец)
(в отделен запечатан плик №2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката”, поставен в плика с офертата).

12.

Предлагана цена за изпълнение на поръчката (по Образец)
(в отделен запечатан плик №3 с надпис „Предлагана цена”,
поставен в плика с офертата)

13.

Други документи, които участникът счита, че са от особена
важност при оценката на офертата:......
(Описват се приложените от участника документи)

ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия участника)
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Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по 47, ал. 1, т. 1, буква „а – д”, ал. 2, т.5
Долуподписаният /та/ […]
с адрес […]
[лична карта/документ за самоличност 1 ] № […], издадена на […] от […],
в качеството ми на [длъжност или друго качество] 2 на [наименование на участника/подизпълнителя]] 3 с
БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […]

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъждан /а/ 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 чл. 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.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
Настоящото декларирам във връзка с участие в процедура на договаряне без
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на авторски
надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Рехабилитация
на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата
Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 (седем) дневен срок
от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на
провеждане на обявената от Община Белене открита процедура за възлагане на обществена
поръчка.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване
на неверни данни в настоящата декларация.

1

Оставя се вярното.
Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
3
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от
лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
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2

[дата]

Декларатор: [подпис]

Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП
Долуподписаният /та/ […]
с адрес […]
[лична карта/документ за самоличност 1 ] № […], издадена на […] от […],
в качеството ми на [длъжност или друго качество] 2 на [наименование на участника/подизпълнителя]] 3 с
БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […]
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност.
2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация
или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по
несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла
на чл. 740 от Търговския закон (в случай че, участникът е чуждестранно лице не се намира в
подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително
неговата дейност не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността
си).
4. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата и
към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДОПК), установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения,
но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или парични задължения,
свързани с плащането на данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която дружеството е установено.
5. Представляваното от мен дружество няма наложено административно наказание за
наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 (пет) години.
6. Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или чл.
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Настоящото декларирам във връзка с участие в процедура на договаряне без
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на авторски
надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Рехабилитация
на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата
Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”.

1

Оставя се вярното.
Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват
2

11

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 (седем) дневен срок
от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на
провеждане на обявената от Община Белене открита процедура за възлагане на обществена
поръчка.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване
на неверни данни в настоящата декларация.

[дата]

Декларатор: [подпис]
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Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП
Долуподписаният /та/ […]
с адрес […]
[лична карта/документ за самоличност 1 ] № […], издадена на […] от […],
в качеството ми на [длъжност или друго качество] 2 на [наименование на участника/подизпълнителя]] 3 с
БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […]

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм свързано лице с Възложителя (Община Белене) или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация.
Настоящото декларирам във връзка с участие в процедура на договаряне без
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на авторски
надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Рехабилитация
на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата
Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 (седем) дневен срок
от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на
провеждане на обявената от Община Белене открита процедура за възлагане на обществена
поръчка.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване
на неверни данни в настоящата декларация.

[дата]

1

Декларатор: [подпис]

Оставя се вярното.
Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
3
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко едно от тях от
лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
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Образец № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………………., с лична
карта
№
…………………………………..,
издадена
на
……………………
от
………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на
………………………………………..
(посочете
длъжността)
на
…………………………………………………………………………………..(посочете фирмата
на участника) – участник в процедура на договаряне без обявление за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Извършване на авторски надзор при изпълнение на
строително монтажните работи по проект „Рехабилитация на общински пътища в
Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода,
Петокладенци и Татари”.
Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът ………………………………………………................................. (посочете
наименованието на участника), който представлявам:
1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използвам/ ще
използвам подизпълнители;
2. подизпълнител/и
ще
бъде/
бъдат
...........................................(изписват
се
наименованията на фирмите подизпълнители), които са запознати с предмета на
поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. подизпълнителят/ите ще извършат …………………………………………….. (посочва
се вида на работите, които всеки подизпълнител ще извърши)
4. делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........%
от общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

………………………г.
(дата на подписване)

1

Декларатор:

………………………………
(подпис и печат

Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

14

Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ ...................................................................................., с лична карта №
................................., издадена на ..................................от ........................................, с ЕГН
......................................., в качеството ми на .................. ................................. (посочете
длъжността) на ................................................ (посочете организацията, която
представлявате) във връзка с обявената от Община Белене процедура на договаряне без
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на авторски
надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Рехабилитация
на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата
Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”.

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние, ................................................................................, сме съгласни да участваме като
(посочете лицето, което представлявате)
подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
горепосочената поръчка.
Вида на работите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(посочете дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
Делът на нашето участие при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата
стойност на поръчката.
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме като самостоятелен кандидат в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

 за юридически лица или еднолични търговци:
- единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър.
или
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- съответен документ за първоначална регистрация и документ за актуално
състояние, издаден не по-рано от 3 месеца от крайния срок за подаване на оферти (оригинал
или заверено копие), за ЮЛ, които не са търговци, както и за чуждестранните лица,
съобразно съответното национално законодателство в официален превод;
 за физическите лица:
- копие от документ за самоличност;
- декларации за отсъствия на обстоятелствата: по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП
от..............................г. (посочете датата на подписване на декларациите)
(декларациита следва да бъдат по образците от документацията за участие)
- доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите
възможности и/или квалификация, които доказваме със следните документи:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в
документацията за обществената поръчка)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

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

Декларатор: ..............................
(подпис и печат)
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Образец № 7
[наименование на участника],
регистрирано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност или друго качество]
с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],
адрес за кореспонденция: […],
СПИСЪК
на екипа за изпълнение на поръчката
№

Име, презиме,
фамилия

Общ
професионален
опит

Образование,
Квалификация

Длъжността,
която ще
изпълнява в
обществената
поръчка

Вид на
правоотношението на
лицето с участника
(трудово, гражданско,
др.)

Данни за собствени или наети специалисти с пълна проектантска правоспособност по всички
части на проекта, за който ще се осъществява авторски надзор, които ще бъдат ангажирани в
изпълнението на поръчката

Настоящото декларирам във връзка с участие в процедура на договаряне без
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на авторски
надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Рехабилитация
на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата
Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”.

г.
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР:
(представляващ- подпис/печат)
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Образец № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор за
обществената поръчка
Подписаният .............................................................................................................................
(трите имена)
……………………………………………………………………………………………….......
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….………................
(длъжност)
на участник: ………………………………………………………………………..................
(наименование на участника/член на обединение/подизпълнител)
в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажните работи
по проект „Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти
на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари”.

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:
1. Съгласни сме с поставените в проекта на договор условия и ги приемаме без възражения.
2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на
последния приемам да сключа договор за възлагане на обществената поръчка.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(име и фамилия на представляващия,
подпис/печат)
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Образец № 9
До
Община Белене
гр. Белене 5930, ул. „България” № 35

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена
поръчка с предмет:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ
РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ И
ЧАСТИЧНИ РЕМОНТИ НА ЧИТАЛИЩАТА В СЕЛАТА ДЕКОВ, КУЛИНА ВОДА, ПЕТОКЛАДЕНЦИ
И ТАТАРИ”

От [наименование на участника],
регистрирарано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по
регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],
адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]
банкови сметки: […]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на
обявената от Вас обществена поръчка на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП от Закона за
обществените поръчки, с предмет: „Извършване на авторски надзор при изпълнение на
строително монтажните работи по проект „Рехабилитация на общински пътища в
Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода,
Петокладенци и Татари”.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме
без възражения.
Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме
го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в
съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения
срок.
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Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 календарни
дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.
Декларираме, че сме се запознали с документацията за участие, и в офертата си сме
предвидили изпълнението на всички видове и количества работи, необходими за
изпълнението на поръчката.
С настоящата оферта правим
изпълнение на обществената поръчка:

следните

обвързващи

предложения

за

I. Срок за изпълнение по договора.
1. Срокът за упражняване на авторския надзор е от датата на подписване на протокола
за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Договорът
се счита за изпълнен на датата на подписване на Приемо-предавателния протокол за
получаване на Разрешение за ползване на обекта (приложимо за рехабилитация на
общинските пътища)/Акт обр. 15 и Приемо-предавателен протокол (приложимо за
частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и
Татари), съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ, съобразен с крайния срок за въвеждане на обектите в
експлоатация.
2. Обществената поръчка ще изпълним с екип от специалисти с пълна проектантска
правоспособност по всички части на проекта, за който ще се осъществява авторски надзор,
поименно изброени в Образец № 7 от документацията за участие в процедурата.
2.1. В случай, че бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка при
подписване на договора, ще представим за нас, а когато е приложимо - и за всички
съдружници в обединението-изпълнител, и за всички наши подизпълнители, от които това се
изисква по условие и по закон оригинл или нотариално заверено копие на валидна
Застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, която се задължаваме да
поддържаме/подновим (ако е приложимо) за целия срок на изпълнение на авторския надзор.
3. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане
от Ваша страна и известие за възлагане на договор, ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
3. Към настоящото Техническо предложение прилагаме електронен носител със
сканирано съдържание на плик 2, вкл. и с оригиналните електронни файлове - .doc, и т.н.

г.
(дата на подписване)

Подпис и печат: __________________
(име и фамилия и длъжност на
представляващия участника)
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Образец № 10
До
Община Белене
гр. Белене 5930, ул. „България” № 35

ЦЕНОВА ОФЕРТА
за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена
поръчка с предмет:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ
РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ И
ЧАСТИЧНИ РЕМОНТИ НА ЧИТАЛИЩАТА В СЕЛАТА ДЕКОВ, КУЛИНА ВОДА, ПЕТОКЛАДЕНЦИ
И ТАТАРИ”

От [наименование на участника],
регистрирарано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]
с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по
регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],
адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]
банкови сметки: […]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата Ценова оферта за изпълнение на обявената от
Вас обществена поръчка на основание чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП от Закона за обществените
поръчки, с предмет: „Извършване на авторски надзор при изпълнение на строително
монтажните работи по проект „Рехабилитация на общински пътища в Община
Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода,
Петокладенци и Татари”.
Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията от документацията за
участие при следните финансови условия:
І. ЦЕНА
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1.1. ОБЩА ЦЕНА ЗА АВТОРСКИ НАДЗОР ДО: ...................................../посочва се
максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя с включен ДДС.

Забележка:
Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността е в
размер на 20 000.00 лв. /Двадесет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
2.2. Предлагаме цена, съгласно Наредба № 1 за определяне на минимални цени в
инженерно инвестиционното проектиране, в размер на:
2.2.1. За извършване на авторски надзор от проектант с пълна проектантска
правоспособност – ......................... лв./час;
2.3. Възнаграждението за транспортните разходи се удостоверява с приложени
разходооправдателни документи (билети, талон на кола и норма разход на гориво).
2. Посочената цена включва всички разходи за изпълнението на обществената поръчка
по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на авторски надзор при изпълнение на
строително монтажните работи по проект „Рехабилитация на общински пътища в
Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода,
Петокладенци и Татари”.
3. До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша
страна и известието за определяне на изпълнител, ще формират обвързващото споразумение
между двете страни.
4. Съгласни сме валидността на офертата ни да бъде 90 (Деветдесет) дни от крайния
срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по
всяко време преди изтичане на този срок.
5. Към настоящата Ценова оферта прилагаме електронен носител със сканирано
съдържание на плик 3, вкл. и с оригиналните електронни файлове - .doc, и т.н.
Забележки:
1. Предлаганата цена е крайна цена за обекта и включва всички разходи на участника за услугата,
печалба, непредвидени разходи и др.
2. Предлаганата цена не може да е по-висока от пределната цена, посочена от Възложителя в
поканата. В противен случай оферентът се отстраняват от участие в процедурата.
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г.

Подпис и печат: __________________
(име и фамилия и длъжност на
представляващия участника)

(дата на подписване)

Образец № 11
Проект!
ДОГОВОР
№ ............../...............…...г.
„ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО
МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА
БЕЛЕНЕ И ЧАСТИЧНИ РЕМОНТИ НА ЧИТАЛИЩАТА В СЕЛАТА ДЕКОВ, КУЛИНА ВОДА,
ПЕТОКЛАДЕНЦИ И ТАТАРИ”

Днес, ....................201.. г. в гр.Белене, обл.Плевен, на основание чл.41 и чл. 92а ал. 6 и
7 от Закона за обществените поръчки, на основание Решение № ..... от дд.мм.201_ г. на
Кмета на община Белене за определяне на изпълнител, съгласно разпоредбите на
Търговския закон, чл. 20а от Закона за задълженията и договорите, между:
1. Община Белене, със седалище и адрес на управление гр.Белене, ул. “България”
№35, тел. 0658/3-10-61, мобилен: 088/774-64-50, факс. 0658/3-10-62, ел. поща:
obshtinabl@abv.bg, уеб страница: http://obshtina.belene.net/, БУЛСТАТ 000413579, ДДС №
BG000413579 представлявана от ........................ – .......... на община Белене и ...........................
– Главен счетоводител на Община Белене, от една страна, наричани по-долу “Възложител”
и
2. <Консултант/Изпълнител 1 >, вписано в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията с ЕИК/регистър БУЛСТАТ .............................................., Ид. № по ДДС
...................................., със седалище и адрес на управление: гр. ............, пк.........., рн................., (б)ул. ".............."№..., фиксиран телефон:
..........., факс: .................., мобилен телефон…….., e-mail: ................., представлявано от име,
презиме, фамили, в качеството му на ............................................ ЕГН .............., ЛК
г. от МВР-....., от друга страна, наричана по-долу
............., издадена на дд.мм.20
“Изпълнител”, се сключи настоящия договор.
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1

Когато участникът е обединение, текстът на т. 2 се допълва, като изрично се посочва, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
е обединение и се изписват данните за всеки участник в него. Допълва се и лицето, което в съответствие с
документа, с който е създадено обединението и с офертата, има представителна власт да подпише Договора
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Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши авторски
надзор при изпълнение на строително монтажните работи по проект „Рехабилитация
на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата
Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари, съгласно одобрената техническа
документация /инвестиционни проекти/ и издаденото разрешение за строеж.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ
Чл.2 (1) Окончателната стойност по договора ще се формира на база вложени часове
за авторски надзор, оказване на техническа помощ и участие в приемателни комисии и
уговореното възнаграждение по чл. 3 от настоящия договор.
(2) Неразделна част от договора е Приложение № 3 - списък на проектантите, които
ще упражняват авторски надзор, техническа помощ и участват в приемателни комисии за
обекта.
Чл. 3 (1) Съгласно Наредба № 1 за определяне на минимални цени в инженерно
инвестиционното проектиране двете страни договарят възнаграждение в размер на:
1. За извършване на авторски надзор от проектант с пълна проектантска
правоспособност – ......................... лв./час;
(2) Възнаграждението за транспортните разходи се удостоверява с приложени
разходооправдателни документи (билети, талон на кола и норма разход на гориво ).
(3) Фирмата е регистрирана по ДДС.
(4) ОБЩА ЦЕНА ЗА АВТОРСКИ НАДЗОР ДО: ...................................../посочва се
максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя/ с включен ДДС, включваща и
транспортните разходи.
Чл. 4 (1) Плащането се извършва в срок до 30 дни след като Възложителят е одобрил и
подписал представените документи - Протокол за установяване на извършения авторски
надзор /в т. ч. и времето за път/ /Приложение № 1/; Акт образец 1 /Приложение № 2/ и
фактура.
(2) Изпълнителят е длъжен да посочва във фактурите, които издава, наименованието
на националната схема, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ и
наименованието на поръчката.
(3) Забавянето в разплащането не е основание за спиране на работата. При възникнала
необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свои оборотни средства за извършване
на работата.
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва да извърши плащане в следните случаи:
(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е представил някой от документите, посочени в чл.4, ал.1
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил мерки, свързани с отстраняването на установени
нередности.
(3) При непълноти, несъответствия или грешки в изисканите документи по чл.4, ал.1
или същите не са представени в рамките на определения срок.
(4) Плащанията по договора се извършват с платежно нареждане по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
24

Банка: ....................
BIC: .....................
IBAN: ...................................
Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нo неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както и
натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на
възстановяване по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със следните реквизити: IBAN:
BG61 STSA 9300 3359 454700; BIC: STSA BGSF; Банка: „ДСК” – клон Белене.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 6. (1) Срокът на договора започва да тече от датата на подписване на протокола за
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
(2)
Договорът се счита за изпълнен на датата на подписване на Приемопредавателния протокол за получаване на Разрешение за ползване на обекта (приложимо
за рехабилитация на общинските пътища)/Акт обр. 15 и Приемо-предавателен
протокол (приложимо за частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина
вода, Петокладенци и Татари), съгласно чл. 177 ал.1 ЗУТ, съобразен с крайния срок за
въвеждане на обектите в експлоатация.
Чл. 7. (1) Срокът на изпълнение на обекта не може да бъде удължаван, освен в
случаите на непреодолима сила, по смисъла на раздел ІV от настоящия договор.
(2) Срокът на изпълнение на обекта се удължава с времето, през което изпълнението
на обекта е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е бил надлежно уведомен в срока по чл. 11, ал.1 и е приел съществуването
й на база представени документи и доказателства.
(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавяне на изпълнението на
обекта и се възстановява от получаването на уведомление по чл. 13, ал. 2 от настоящия
договор.
Чл. 8. При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган,
срокът се удължава, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането с времето на забавата.
ІV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.9. (1) По смисъла на договора, непреодолима сила са обстоятелствата от
извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са
били длъжни да предвидят или предотвратят.
(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило
вследствие на неположена грижа или ако при полагане на дължимата грижа това събитие е
можело да бъде предотвратено.
Чл.10.(1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила,
продължила повече от 20 дни. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима
сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването й.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолима сила, те не
могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора.
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Чл.11.(1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
непреодолимата сила е длъжна в петдневен срок писмено да уведоми другата страна за
настъпването, съответно за преустановяването на въздействието на непреодолимата сила.
(2) Към уведомлението по ал.1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно
установени доказателства за настъпването, естеството и размера на непреодолимата сила.
(3) В случай, че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните органи в
срок по-дълъг от посочения в ал.1, страната, изпълнението на чието задължение е
възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна с уведомлението по ал.1 да съобщи за
това обстоятелство и в петдневен срок след предоставянето на съответното доказателство от
компетентния орган да уведоми другата страна и да представи доказателството.
Чл.12. (1) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието
задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички
възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието.
(2) Страната е длъжна, след съгласуването с насрещната страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата
сила.
Чл.13.(1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
непреодолимата сила, ведно с уведомлението по чл.11, ал.1 изпраща до другата страна
уведомление за спиране на изпълнението на договора.
(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са определени,
като непреодолима сила в известието по чл. 11, ал.1, в петдневен срок страната,
изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила писмено с
известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.
Чл.14.(1) Когато обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като
непреодолима сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по
договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло,
страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила,
писмено с известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.
Чл.15. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Чл.16. В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на извършените и приети към момента на установяване на
непреодолимата сила услуги.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква авторски надзор по всички
специалности на проекта по време на цялото строителство, като е длъжен при възникване на
необходимост да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено най-малко два дни предварително.
(2) Да осигурява свободен достъп до строителната площадка по всяко време за
упражняване на контрол на строителството и състоянието на обекта.
(3) След осъществяване на авторски надзор, оказване на техническа помощ и участие
в приемателни комисии да подпише протокол за вложени часове, в т. ч. и времето за път.
(4) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок дължимото възнаграждение съгласно чл. 3.
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VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълнява следните задължения във връзка с
изпълнението на договора:
(1) При писмено повикване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да упражни авторски
надзор в срок от три дни от повикването на всички специалности по проекта по време на
цялото строителство.
(2) В срок от 10 (десет) дни от датата на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от валидна застрахователна полица в
съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството (ПМС №38/ 24.02.2004г., обн., ДВ, бр.17 от 2004г.) за този вид строеж.
(3) Да присъства при извършването на проверки, огледи и замервания на място / във
връзка със задълженията си по извършване на авторски надзор / и участва в документирането
на строителни работи, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на
строежа-предмет на настоящия договор.
Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали
проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
Чл. 20. Предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с авторското му право за
точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната
книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи и докладва за нередности при
изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите
лихви.
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките
за информирация и публичност при изпълнение на дейностите по Национална схема зелени
инвестиции.
Чл. 23. При проверка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , Управляващия орган
Национална схема зелени инвестиции и Сертифициращия орган, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да осигури присъствие на негов представител, ако е необходимо.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи
се в докладите за проверки на място във връзка с изпълнение на задълженията му по този
договор.
VІІ. ДОКУМЕНТАЛНИ ПРОВЕРКИ И ПРОВЕРКИ НА МЯСТО
Чл.25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши на Управляващия орган, ДФ
„Земеделие”-РА да проверяват чрез изследване на документите или чрез инспекции на място
изпълнението на договора и да осъществяват пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните
документи, сметките и всякакви други документи, които имат отношение към финансирането
на проекта. Тези проверки могат да стават в срок до седем години след окончателното
плащане.
(2) Освен това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разрешава на Управляващия орган,
ДФ „Земеделие”-РА да осъществява проверки и инспекции на място в съответствие с
процедурите на Националното законодателство.
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(3) За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава достъп на Управляващия
орган, ДФ „Земеделие”-РА до персонала или агентите си на обектите си и на местата, в които
се изпълнява договорът, включително и до информационната си система, както и до всички
документи и база-данни, касаещи техническото и финансово управление на проекта и да
предприема всички необходими стъпки за улесняване на тяхната работа. Достъпът за
агентите на ДФ „Земеделие”-РА се предоставя на базата на поверителността по отношение на
трети страни, без това да накърнява задълженията по публичното право, предмет на което са
те. Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени така, че да улесняват
изследването им и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им
местоположение.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на Управляващия орган, ДФ „Земеделие”РА да осъществяват одити и проверки ще се прилагат при същите условия и според същите
правила, изложени тук, и по отношение на всеки подизпълнител или друга страна,
възползваща се от средствата от ПРСР 2007-2013 г..
VІІІ. САНКЦИИ
Чл. 26. (1) При неизпълнение на поетите задължения, уточнени в настоящия договор,
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,20 на сто от стойността на
неизпълненото задължение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) на сто от
общата стойност на договора.
(2) При прекратяване на договора по чл. 27, ал. 1, т. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи
неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените от него вреди от сключването на договора,
съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
ІХ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.27. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
 С неговото изпълнение.
2. На основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, включително и когато са настъпили съществени
промени във финансирането на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди и предотврати или да
предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
(2) В петдневен срок от датата на прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да представи Акт образец 1 /Приложение № 2/ и Протокол за установяване на
извършения авторски надзор /Приложение № 1/ за изплащане на извършения авторски
надзор до момента на прекратяване на договора.
Чл.28 Страните по настоящия договор не могат да го изменят. Изменение се допуска
само по изключение и при наличие на някоя от хипотезите на чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Х. ПРИЕМАНЕ
Чл. 29. (1) Услугите по този договор се приемат с въвеждането на обекта в
експлоатация.
(2) Възложителят определя ..................................от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
одобрява и подписва фактурите и други документи, свързани с изпълнението на услугите по
настоящия договор.
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ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 30.(1) Комуникациите по този договор се осъществяват в писмена форма. Всяка
писмена комуникация, отнасяща се до този договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да посочва заглавието и номера на договора и да бъде изпращана до
лицата за контакти както следва:
Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ............................................................
Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .........................................................
(2) При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е
длъжна да уведоми другите в писмен вид.
(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
(4) Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на
договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане на
такива спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република
България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.
(5) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
(6) Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор са:
Приложение № 1 - Образец на Протокол за установяване на извършения авторски надзор.
Приложение № 2 - АКТ № 1 - За заплащане на извършен авторски надзор.
Приложение № 3 - Списък на лицата, които ще упражняват авторски надзор.
Приложение № 4 - Удостоверения за пълна проектантска правоспособност на лицата, които
ще упражняват авторски надзор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБИНА БЕЛЕНЕ
......................................
/КМЕТ/

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

………………………..

/Главен счетоводител/

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

СЪГЛАСУВАЛ!
Юрисконсулт: ..........................
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Приложение № 1 към договора
“......................................” ........... - ............
/име на фирма, изпълняваща авторски надзор/
ПРОТОКОЛ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИЯ АВТОРСКИ НАДЗОР
№ ...................... от ..................... г.
ОБЕКТ: ...........................
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Белене
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: ............................................................
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...........................................................................
АВТОРСКИ НАДЗОР: “...................” ............... – гр. ..............
1. ................................................................................................................
2. ................................................................................................................

Заповед за
командировка

Престой на обекта

№
№

Дата

От

До

Часа
за 1
човек

Общо
часа
за
човек

Заповед в
заповедната
книга и/или
участие в
комисия
№

Дата

1.
2.
3.
4.
5.
За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..............................
ръководител проект

За ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...............................

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: ...........................................................................................................
Забележка: Посочените часове включват времето прекарано на обекта и времето за
пътуване до него и обратно.
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Приложение № 2 към договора

ОДОБРЯВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ
......................................................................
Възложител: Община Белене
Изпълнител: ............... “......................” ............ – гр. ..............
Договор № ...............................................................................
Обект:
.......................

АКТ № 1
За заплащане на извършен авторски надзор

№

Наименование на разработката

Проектантск
и хонорар

Разходи за
транспорт

За
изплащане
к3 + к4

Днес, ............................... 20...г. в гр. ................, между Възложителя – и Изпълнителя
........................................................
представляван от............ ..........................
........................................................ , се установи, че авторският надзор на обект:
...........................................................................................................................................................
е извършен съгласно договорните условия и на Изпълнителя следва да се изплати
полагаемият му се хонорар, както следва:

1

2

3

4

5

1.
ВСИЧКО:
За изплащане:

...................... лв. (.......................................................................................... )

Възложител: ...........................................
/ръководител проект/

Изпълнител: ...........................................

Съгласувал:...............................................
/.........................../
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Приложение № 3 към договора

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ УПРАЖНЯВАТ АВТОРСКИ НАДЗОР

1.
2.
3.
4.

За Изпълнител:
Име:
Длъжност:
Подпис:
Дата:
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Приложение
договора

№

4

към

Удостоверения за пълна проектантска правоспособност на лицата, които ще
упражняват авторски надзор и ще разработят инвестиционните проекти

1. Удостоверение ................, издадено с протокол .......... на КРС при КИИП
2. Удостоверение ................, издадено с протокол ........... на КРС при КИИП
3. Удостоверение ................., издадено с протокол ........... на КРС при КИИП
4. Удостоверение ................, издадено с протокол ............. на КРС при КИИП

За Изпълнител:
Име:
Длъжност:
Подпис:
Дата:
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