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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Настоящата документация е изготвена в изпълнение на Заповед №  РД-05-208/04.04.2016г. 

на Кмета на Община Трън, за започване на процедура по реда на чл. 101а-101ж от ЗОП 

(Глава Осма „а”) от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на 

услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  обособени позиции – 

Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с 

превози на товари“, Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер” и 

Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с 

превози на товари“. 

 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и 

да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени 

поръчки /ЗОП/. Изискванията към участниците за изпълнение на поръчката са обявени в 

Публичната покана в РОП, под № 9052060/0300-40/04.04.2016г./Участниците в 

процедурата имат възможност да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, 

условия и изисквания, представени в документацията. Публичната покана и 

Документацията за участие в процедурата може да бъде открита и е разполагаем на адрес 

http://tran.bg/op.php?place=203.  

 

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден до 16:00 часа на 

14.04.2016г. в деловодството на Община Трън, гр. Трън, пл. Владо Тричков № 1. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия от длъжностни лица за получаване, 

разглеждане и оценка на офертите, при закрити заседания. Съгласно чл. 101г, ал. 3 от 

ЗОП, комисията се състои от длъжностни лица, определя реда за своята работа, съставя 

протокол за резултатите от работата си и го предава на Възложителя за утвърждаване. 

В случаи, когато предоставената в офертите информация има конфиденциален 

характер, се прилагат чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. 

 

За неуредените положения в настоящата документация се прилагат 

императивните разпоредби на Закона за обществените поръчки, Правилника за 

прилагането на ЗОП и действащото в Република България законодателство. 

 

 

ІI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 

Вид на процедурата : Процедура по реда на Глава Осма „а” от ЗОП – Публична 

покана 

 



4 

 

Име на поръчката : "Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с 

превози на товари" по  обособени позиции – Обособена 

позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и 

услуги, свързани с превози на товари“, Обособена позиция 

№2: „Извършване на услуги с булдозер” и Обособена позиция 

№3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“. 

 

 

Финансиране : От бюджета на община Трън. Посоченото количество е 

прогнозно, като възложителят може да не възлага всички 

дейности по настоящата обществена поръчка.    

 

Кратко описание  

предмета на поръчката: Предмет на поръчката е извършване на услуги с механизация и 

на услуги, свързани с превози на товари за нуждите на община 

Трън, които не могат да бъдат извършвани от МПС на 

Автотранспортно стопанство при община Трън. Услугите ще 

се извършват по писмена заявка от страна на община Трън в 

зависимост от възникналите потребности. 
 

 

 

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 
60000000 - Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)  

   63710000 - Спомагателни услуги в сухопътния транспорт  

 

 

 

ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

Условията за участие са посочени в поканата. За по-голямо удобство и 

улеснение на потенциалните участници, същите може да се запознаят с 

изискванията за изпълнение на поръчката и в настоящата документация, а 

именно: 

 

 Право на участие в процедурата има всяко българско и чуждестранно физическо 

или юридическо лице, както и обединения, които отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 

1, ал. 2, т. 1,  2а предл. първо, 3, 4 и 5, и ал. 5 от ЗОП. В случай, че Участникът участва 

като обединение, изброените изисквания по чл. 47 ще се прилагат за всеки член на 

обединението поотделно. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, се прилага чл. 56, ал. 2 от ЗОП. 

 В случай, че участникът участва като обединение (консорциум, гражданско 

дружество), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава 

участниците в обединението сключват писмено споразумение и в текста му 

задължително да се съдържа посочване на разпределение на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите в обединението. Споразумението трябва да бъде представено 

от Участника в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да съдържа клаузи, 

които гарантират, че: 



5 

 

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, 

при условията на пълна и неделима солидарност и по закон, за изпълнението на договора;  

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора и за срока, предложен за гаранционното 

обслужване на обекта. 

 Обстоятелствата относно ограниченията за участие се удостоверяват с 

декларации,  които се попълват и представят от всеки управител, респективно член на 

управителните органи на участника, а в случай, че членовете са юридически лица – от 

техните представители в съответния управителен орган. За улеснение на кандидатите на 

адрес: http://tran.bg/op.php?place=203. същите може да изтеглят и да ползват примерни 

образци, дадени от Възложителя. 

 При подписване на договора за обществена поръчка участникът чуждестранно 

физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи 

документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 41, ал. 1, т. 1, издадени от 

компетентен орган, и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. Когато в 

съответната чужда държава не се издават документите по предходната точка или когато те 

не включват всички посочени случаи, участникът чуждестранно физическо или 

юридическо лице представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно 

значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация 

няма правно значение според съответния национален закон, участникът чуждестранно 

физическо или юридическо лице представя официално заявление, направено пред съдебен 

или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски 

орган в държавата, в която той е установен.  

Предмет на поръчката е извършване на услуги с механизация и на услуги, свързани 

с превози на товари за нуждите на община Трън, които не могат да бъдат извършвани от 

МПС на Автотранспортно стопанство при община Трън. Услугите ще се извършват по 

писмена заявка от страна на община Трън в зависимост от възникналите потребности. 

Всички кандидати и по трите обособени позиции трябва да: 

Осигуряват необходимите резервни части и консумативи по време на работа. 

Имат възможност за включване на резервна машина на някоя от работещите с цел 

недопускане създаване на условия за възпрепятстване работата на община Трън. 

Спазват изискванията на националното и местно законодателство по отношение на 

извършване услугите с механизация и при превозите на товари. 

Заплащането за дейността се извършва на база единични цени в: 

№ Дейности Цен в мерни единици 

1 Услуги с механизация Машиносмяна/лв. 

2 Услуги свързани с превози на товари  Километър/лв. 

  

Срок за осигуряване на механизацията и транспортните средства на място 

посочено от възложителя на територията на община Трън минимален срок до четири часа 

максимален срок до 12 часа от отправената заявка. Заявки се отправят по телефон.  

 

 !!! Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 66 000 

лв. без ДДС. Финансов ресурс за изпълнение на всяка една от отделните позиции:  

Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“ до 50 000 лв. без ДДС. 

Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер”  до 6 000 лв. без ДДС.  

Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“ до 10 000 лв. без ДДС. 
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Участниците трябва да съобразят предложенията си с прогнозните стойности на 

обособените позиции. 

Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност за съответната обособена 

позиция ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в 

писмен вид. 

2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от 

следните начини: 

- лично срещу подпис; 

- по пощата - писмо с обратна разписка, изпратено на посочените от 

Възложителя/участника адреси; 

- чрез куриерска служба; 

- по факс, изрично посочен от страните, като за Възложителя номерът е: 07778/7315, 

чието получаване следва да бъде потвърдено;  

- чрез електронна поща 

- чрез комбинация от тези средства. 

3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до посочените лица за 

контакти. За Възложителя: Евгения Такова. 

4. При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване 

коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална 

информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които 

счита, че съдържат такава информация и да изисква от Възложителя да не я разкрива.  

 

Прогнозни количества: 

Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани 

с превози на товари“.  

 - Комбиниран колесен багер товарач, оборудван с кофа (с вместимост до 1,5 м3) или 

еквивалентно - 135 бр. машиносмени.   

Прогнозни количества на необходимите машиносмени от специализираната техника за 

периода на поръчката.  

Посоченото количество е приблизително, може да възникне необходимост от повече 

машиносмени или да не се извършват услуги до размера на посоченото количество.  

 

- Самосвал (с вместимост на коша от 10 до 20 т) или еквивалентно  6400 км. 

Прогнозни количества на необходимите км- пробег за периода на поръчката. 

Посоченото количество е приблизително, може да възникне необходимост от повече км- 

пробег или да не се извършват услуги до размера на посоченото количество. 

 

Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер”. 

Верижен булдозер (максимална маса от 20 до 25 т.) и ширина на нож до 3,5 м или 

еквивалентно 7 бр. машиносмени.   

Прогнозни количества на необходимите машиносмени от специализираната техника за 

периода на поръчката.  

Посоченото количество е приблизително, може да възникне необходимост от повече 

машиносмени или да не се извършват услуги до размера на посоченото количество.  
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Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“. 

 - Мини челен товарач с кофа (с вместимост до 0,5 м3) или еквивалентно. 42 бр. 

машиносмени.   

Прогнозни количества на необходимите машиносмени от специализираната техника за 

периода на поръчката.  

Посоченото количество е приблизително, може да възникне необходимост от повече 

машиносмени или да не се извършват услуги до размера на посоченото количество.  

- Самосвал (с вместимост на коша от 3,5 до 5 т) или еквивалентно 2000 км. 

Прогнозни количества на необходимите км- пробег за периода на поръчката. 

Посоченото количество е приблизително, може да възникне необходимост от повече км- 

пробег или да не се извършват услуги до размера на посоченото количество. 

 
 

V. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ  

ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, 

ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на 

участниците.  

1.1. Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние; 

 

2. Минимални технически възможности и/или квалификация на участниците.  

2.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация, както следва: 

2.1.1. За обособена позиция №1: „Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“.  

За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат със следното 

техническо оборудване: 

Комбиниран колесен багер товарач, оборудван с кофа (с вместимост до 1,5 м3) или 

еквивалентно – 1 брой минимум.  

Самосвал (с вместимост на коша от 10 до 20 т) или еквивалентно  - 1 брой минимум. 

 

Това изискване се доказва със: Списък – декларация на техническото оборудване, 

налично и предвидено за изпълнение на поръчката.  

За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат с минимум шофьор и 

водач на комбинираният колесен багер, които притежават валидни свидетелства за 

правоуправление/правоспособност за съответната механизация и товарен автомобил. 

Това изискване се доказва със: Списък – декларация на техническият персонал, които 

ще участват в изпълнение на поръчката.  

 

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 

тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на 

съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че 

при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с 

тях. 
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2.1.2 За обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер.  

За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат със следното 

техническо оборудване: 

Верижен булдозер (максимална маса от 20 до 25 т.) и ширина на нож до 3,5 м или 

еквивалентно – 1 брой минимум.  

 

Това изискване се доказва със: Списък – декларация на техническото оборудване, 

налично и предвидено за изпълнение на поръчката.  

За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат с минимум водач на 

булдозер, който притежават валидни свидетелства за правоуправление/правоспособност за 

съответната механизация. 

Това изискване се доказва със: Списък – декларация на техническият персонал, които 

ще участват в изпълнение на поръчката.  

 

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 

тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на 

съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че 

при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с 

тях. 

 

2.1.3 За обособена позиция №3: „Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“.  

За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат със следното 

техническо оборудване: 

Мини челен товарач с кофа (с вместимост до 0,5 м3) или еквивалентно - 42 бр. 

машиносмени - 1 брой минимум.  

Самосвал (с вместимост на коша от 3,5 до 5 т) или еквивалентно 2000 км. - 1 брой 

минимум. 

Това изискване се доказва със: Списък – декларация на техническото оборудване, 

налично и предвидено за изпълнение на поръчката.  

За изпълнението на поръчката участниците трябва да разполагат с минимум шофьор и 

водач на комбинираният колесен багер, които притежават валидни свидетелства за 

правоуправление/правоспособност за съответната механизация и товарен автомобил. 

Това изискване се доказва със: Списък – декларация на техническият персонал, които 

ще участват в изпълнение на поръчката.  

Кандидатите, участващи за позиция №1 и 3 трябва да притежават Лиценз за 

извършване на превоз на товари в страната. 

 

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 

тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на 

съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че 

при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с 

тях. 
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VІI. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно 

на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана. 

Офертата трябва да съдържа най-малко: 

1. данни за лицето, което прави предложението; 

2. предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП; 

3. ценово предложение; 

4. срок на валидност, когато е приложимо. 

5. декларации за липса на обстоятелствата, които Възложителят е посочил като пречка за 

участие; 

6. списък с изпълнените договори и препоръки към тях; 

7. Други документи, посочени от Възложителя в Публичната покана. 

Забележка: Всички документи, предоставени на чужд език, следва да са придружени от 

превод на български език. 

8. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. 

 

Оферта, получена от възложителя след срока, посочен в Публичната покана, ще бъде 

върната незабавно на участника и това се отбелязва във входящия регистър. Не се 

приемат оферти в незапечатан плик или плик с нарушена цялост. В тези случаи офертите 

се връщат на участника и това се отбелязва в Регистъра на постъпилите оферти.  

Офертите на участниците се приемат всеки работен ден до 16:00 часа на 14.04.2016г. 

в деловодството на Община Трън, гр. Трън, пл. Владо Тричков № 1. 

 

VІІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ ИЗГОДНА ОФЕРТА“, при следните показатели за 

комплексната оценка с яхната относителна тежест по следната методика:  

Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“: 

 Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и 

тежести в комплексната оценка на офертите: 

П1 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката, с относителна тежест 80 на сто 

(80 точки).  

П2 – Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на 

изпълнение на услугите, при отправена заявка от Възложителя, с относителна тежест 20 

на сто (20 точки).  

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по 

отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100) :  

КО = ( П1 мin/ П1i)х 80 + ( П2 мin/ П2i)х 20 = ..... т., където: -  

П1i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата за 

целия обем на поръчката; 

П1i = 135.Ц1+ 6400.Ц2 , където:  

П1i е общата предложена цена за целия обем на поръчката по съответната 

обособена позиция. 
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Ц1 е цената за 1 машиносмяна, предложена за комбиниран колесен багер товарач, 

оборудван с кофа (с вместимост до 1,5 м3) или еквивалентно – 

Ц2 е цената за 1 км. пробег, предложена за самосвал (с вместимост на коша от 10 

до 20 т) или еквивалентно  – 

П1мin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата;  

П2i - Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на 

изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, предложен от съответния 

участник в процедурата;  

П2 мin – Минималният срок на време за реакция предложена от участника в часове 

за началния момент на изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, 

предложен от участник в процедурата. 

 

Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер“. 

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и 

тежести в комплексната оценка на офертите: 

П1 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката, с относителна тежест 80 на сто 

(80 точки).  

П2 – Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на 

изпълнение на услугите, при отправена заявка от Възложителя, с относителна тежест 20 

на сто (20 точки).  

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по 

отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100) :  

КО = ( П1 мin/ П1i)х 80 + (П2 мin/ П2i)х 20 = ..... т., където: -  

П1i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата за 

целия обем на поръчката по съответната обособена позиция; 

П1мin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата;  

П2i - Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на 

изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, предложен от съответния 

участник в процедурата;  

П2 мin – Минималният срок на време за реакция предложена от участника в часове 

за началния момент на изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, 

предложен от участник в процедурата. 

 

Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“: 

 Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и 

тежести в комплексната оценка на офертите: 

П1 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката, с относителна тежест 80 на сто 

(80 точки).  

П2 – Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на 

изпълнение на услугите, при отправена заявка от Възложителя, с относителна тежест 20 

на сто (20 точки).  

Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по 

отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100) :  

КО = ( П1 мin/ П1i)х 80 + ( П2 мin/ П2i)х 20 = ..... т., където: -  

П1i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата за 

целия обем на поръчката по съответната обособена позиция; 

П1i = 42.Ц1+ 2000.Ц2 , където:  

П1i е общата предложена цена за целия обем на поръчката по позиция №3 – 
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Ц1 е цената за 1 машиносмяна, предложена за Мини челен товарач с кофа (с 

вместимост до 0,5 м3) или еквивалентно – 

Ц2 е цената за 1 км. пробег, предложена за самосвал (с вместимост на коша от 3,5 

до 5 т) или еквивалентно  – 

П1мin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата;  

П2i - Време за реакция предложена от участника в часове за началния момент на 

изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, предложен от съответния 

участник в процедурата;  

П2 мin – Минималният срок на време за реакция предложена от участника в часове 

за началния момент на изпълнение на услуги, при отправена заявка от Възложителя, 

предложен от участник в процедурата. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 

получи една оферта е 100. 

 Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, 

комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 

 Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на Предложената 

ценова оферта, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена. 

 Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за изпълнител. 

 

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата 

на определения изпълнител. При сключване на договор определеният изпълнител 

представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 5. 
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Образец № 1  

 

Наименование на участника:  

 

СПИСЪК  

на документите, съдържащи се в офертата 

за участие в публична покана с предмет: "Извършване на услуги с механизация и 

услуги, свързани с превози на товари" по  обособени позиции – Обособена позиция 

№1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на 

товари“, Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер” и Обособена 

позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с 

превози на товари“. 

по обособена позиция/и №................................ 

 

Приложение 

№ 
Съдържание 

 Форма на 

представяне на 

документа 

(оригинал или 

заверено копие) 

 Стр. 

 

от ….. 

до ….. 

    

1 2 3  

1. Списък на документите, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника - 

(оригинал, по Образец № 1). 

  

2. 2. Представяне на участника, което 

включва:  

 а)посочване на единен идентификационен 

код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, както и адрес, 

включително електронен, за кореспонденция 

при провеждането на процедурата; 

(оригинал, по Образец  № 2 

 б) Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - 

(оригинал,  Образец 2.1). 

 в) Доказателства за упражняване на 

професионална дейност по чл. 49, ал.  2 от 

ЗОП: 

 

Извършване на услуги, свързани с 

превози на товари 

Лицето, което ще участва пряко в 

извършване на услуги, свързани с превози на 
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Приложение 

№ 
Съдържание 

 Форма на 

представяне на 

документа 

(оригинал или 

заверено копие) 

 Стр. 

 

от ….. 

до ….. 

товари трябва да представи лиценз за 

извършване на превоз на товари в страната, 

съгласно изискванията на чл.7 от Закона за 

автомобилните превози и Наредбата №33 от  

3 ноември 1999 г. за обществен превоз на 

пътници и товари на територията на 

Република България, а за   

допускане до участие в процедура на 

кандидатите или участниците, установени в 

друга държава - членка на Европейския 

съюз, същите трябва да представят 

еквивалентен документ, издаден от 

държавата, в която са установени. 

Когато участникът е обединение или е 

предвидил участие на подизпълнители, това 

изискване се отнася само за този/тези 

член/ове на обединението, съответно 

подизпълнител, който ще поеме 

извършването на на услуги, свързани с 

превози на товари. 

 

 

3. Декларация за липса на свързаност с друг 

участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за 

липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 

от ЗОП (оригинал, по Образец № 3). 

  

4. Нотариално заверено пълномощно на 

лицето, упълномощено да представлява 

участника в процедурата (оригинал) 

 

(когато участникът не се представлява 

от лицата, които имат право на това, 

съгласно документите му за регистрация)  

  

5. Договор за обединение, подписан от лицата, 

включени в обединението (заверено от 

участника копие)  

 

(когато участникът е обединение на 

физически и/или юридически лица) 

  

6. Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител (оригинал, по  Образец № 

4) 
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Приложение 

№ 
Съдържание 

 Форма на 

представяне на 

документа 

(оригинал или 

заверено копие) 

 Стр. 

 

от ….. 

до ….. 

 

(когато участникът ще ползва 

подизпълнител) 

7. Списък-декларация на техническото 

оборудване, налично и предвидено за 

изпълнение на поръчката (оригинал, по 

Образец № 5); 

  

8. Списък-декларация на техническия 

персонал, който ще участва в изпълнението 

на поръчката (оригинал, по Образец № 6); 

  

9. Техническо предложение за изпълнение на 

поръчката  по Образец № 7 за съответната 

обособена позиция, включващо и срок за 

изпълнение, към което, ако е приложимо, се 

прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП  

по Образец №8.Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката  се представя 

подписано от участника, в оригинал. 

  

10. Ценово предложение (оригинал, по 

Образец № 9) за съответната обособена 

позиция 

  

 Други документи по преценка на участника   

 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на лицето и печат __________________________ 
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Образец №2 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ТРЪН 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

 

в публична покана с предмет: "Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари" по  обособени позиции – Обособена позиция №1: 

„Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на 

товари“, Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер” и Обособена 

позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с 

превози на товари“. 

по обособена/и позиция/и № …………….. 

 

Административни сведения 

 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ  

Седалище: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавят необходимия брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес   

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   
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Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

  

  

  

Участникът се представлява заедно или 

поотделно от изброените лица: 

  

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща 

банка:…………………………………… 

IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на сметката:............................................ 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,  

 

 

 1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас публична покана по реда 

на Глава 8 „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на 

услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  обособени позиции – 

Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с 

превози на товари“, Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер” и 

Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с 

превози на товари“, като подаваме оферта при условията, обявени в указанията за участие 

и приети от нас. 

 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

указанията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че 

същата ни бъде възложена. 

 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 

заложени в приложения към указанията за участие проект на договор.   

 

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

1....................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................... 

3....................................................................................................................................... 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, 

дял от стойността на обществената поръчка в %) 
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5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни, 

считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена 

поръчка.  

 

6. Неразделна част от настоящото представяне е декларацията по чл. 47, ал. 9 от 

Закона за обществените поръчки за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал. 5 от ЗОП, 

подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за 

регистрация.  

 

 

Само за участниците по обособени позиции №1,3. 

 

7. Във връзка с участието ми по обособена позиция №1 и обособена позиция №3: 

декларирам че притежавам  Лиценз № ...................... за извършване на превоз на товари в 

страната, съгласно изискванията на чл.7 от Закона за автомобилните превози и Наредбата 

№33 от  3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на 

Република България, издаден на .............. и валиден до.............................., за което 

прилагам копие от Лиценз за извършване на превоз на товари в страната, придружен с 

удостоверенията на ППС за обществен превоз на товари на територията на РБ 

 

Забележка: Точка 7 се попълва само от участниците по обособени позиции №1 и 3. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

  

Подпис на лицето и печат __________________________ 
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Образец № 2.1  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
1
 

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

 

Подписаният/ата……………………………………………………................ 

(трите имена) 

 

данни по документ за самоличност...........................................................………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на ...........................................................................................................................................,  

(наименование на участника) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в публична покана с предмет: 

"Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  

обособени позиции – Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка 

механизация и услуги, свързани с превози на товари“, Обособена позиция №2: 

„Извършване на услуги с булдозер” и Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с 

лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“. 

в изпълнение на изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на 

възложителя 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не са 

осъждани с влязла в сила присъда/реабилитирани са (невярното се зачертава) 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. 

 

2. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не са свързани 

лица (по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с възложителя или 

със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

 

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

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.  

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

възложителя в 7-дневен срок от настъпването им. 
                                                           
1
 Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния 

участник според документите му за регистрация. 
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Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), в които се съдържат посочените обстоятелства (по т. 1.) са:  

1............................................... 

2............................................... 

3............................................... 

 

Компетентният орган (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), който е длъжен да предоставя информация за обстоятелствата 

по т.1 служебно на възложителя, е:  

1............................................... 

2............................................... 

3............................................... 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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Образец № 3 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 

 

 

Подписаният/ата……………………………………………………................ 

(трите имена) 

 

данни по документ за самоличност...........................................................………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на ...........................................................................................................................................,  

(наименование на участника) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в публична покана с предмет: 

"Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  

обособени позиции – Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка 

механизация и услуги, свързани с превози на товари“, Обособена позиция №2: 

„Извършване на услуги с булдозер” и Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с 

лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“. 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 1, т. 23а 

от Допълнителните разпоредби на ЗОП) или свързано предприятие (по смисъла на § 1, т. 

24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата 

процедура. 

 

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, 

т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

 

 Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616855
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Образец № 4 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Подписаният: …………………………………………………………...................   

   (трите имена) 

 

данни по документ за самоличност...........................................................………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на …………… ……………… …………………  

(длъжност) 

на …………………………………………..…………………………………………… - 

(наименование на подизпълнителя) 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. От името на представляваното от мен дружество:  

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

(посочете наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 

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

(наименование на участника в процедурата, на който сте подизпълнител) 

 

при изпълнение обществена поръчка  с предмет: "Извършване на услуги с механизация и 

услуги, свързани с превози на товари" по  обособени позиции – Обособена позиция №1: 

„Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари“, 

Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер” и Обособена позиция №3: 

„Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“. 

 

 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

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

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

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

(избройте конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас като подизпълнител) 

 

 

 3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, 

че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе 

участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да 

представим самостоятелна оферта. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №1:  

 

Образец № 5 

 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Подписаният: …………………………………………………………...................   

   (трите имена) 

 

данни по документ за самоличност...........................................................………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на …………… ……………… …………………  

(длъжност) 

на …………………………………………..…………………………………………… - 

(наименование на подизпълнителя) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

че участникът  ................................................. разполага със следното  техническо 

оборудване за изпълнение на поръчката: "Извършване на услуги с механизация и 

услуги, свързани с превози на товари" по  обособени позиции по Обособена позиция 

№1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на 

товари“. 
 

№  

Вид на оборудването 

 с регистрационен 

номер  

 

Собствено 

или наето 

 

 

№  и дата  

на документи за 

собственост и/или 

документи, 

установяващи 

основанието за 

ползване от 

участника и 

периода за 

ползване, като 

същите трябва да 

бъдат на 

разположение на 

участника за целия 

срок на договора. 

 

№  на 

Регистрационния 

талон 

 

№  на 

Регистрационния 

талон и  

Удостоверение 

 № ………….  на 

ППС за 

обществен превоз 

на товари на 

територията на РБ 

към Лиценз 

№………… 

 валидност до  

дата: ……… 

№ и дата  на 

контролния 

талон за 

извършен 

технически 

преглед 

 с валидност 

до  

дата: ……… 

1.      

2.      

3.      
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- посоченото техническо оборудване ще бъде на разположение за целия срок на договора. 

- ще поддържам техническо оборудване в техническа изправност, като извършвам 

съответните технически прегледи за целия срок на договора. 

 

Забележка : Участник може да докаже съответствието си с изискванията за 

технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече 

трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за 

доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

 

 

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

на неверни данни. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №2:  

 

Образец № 5 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Подписаният: …………………………………………………………...................   

   (трите имена) 

 

данни по документ за самоличност...........................................................………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на …………… ……………… …………………  

(длъжност) 

на …………………………………………..…………………………………………… - 

(наименование на подизпълнителя) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

че участникът  ................................................. разполага със следното  техническо 

оборудване за изпълнение на поръчката: "Извършване на услуги с механизация и 

услуги, свързани с превози на товари" по  обособени позиции – Обособена позиция 

№2: „Извършване на услуги с булдозер” 

 

№  

Вид на оборудването 

 с регистрационен 

номер  

 

Собствено 

или наето 

 

 

№  и дата  

на документи 

за собственост 

и/или 

документи, 

установяващи 

основанието за 

ползване от 

участника и 

периода за 

ползване, като 

същите трябва 

да бъдат на 

разположение 

на участника 

за целия срок 

на договора. 

 

№  на 

Регистрационния 

талон 

 

№ и дата  на 

контролния талон 

за извършен 

технически 

преглед 

 с валидност до  

дата: ……… 

1.      

2.      

3.      
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- посоченото техническо оборудване ще бъде на разположение за целия срок на договора. 

- ще поддържам техническо оборудване в техническа изправност, като извършвам 

съответните технически прегледи за целия срок на договора. 

 

Забележка : Участник може да докаже съответствието си с изискванията за 

технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече 

трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за 

доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

 

 

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

на неверни данни. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №3:  

 

Образец № 5 

 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Подписаният: …………………………………………………………...................   

   (трите имена) 

 

данни по документ за самоличност...........................................................………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на …………… ……………… …………………  

(длъжност) 

на …………………………………………..…………………………………………… - 

(наименование на подизпълнителя) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

че участникът  ................................................. разполага със следното  техническо 

оборудване за изпълнение на поръчката: "Извършване на услуги с механизация и 

услуги, свързани с превози на товари" по  обособени позиции по Обособена позиция 

№3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с превози на 

товари“. 

 

№  

Вид на оборудването 

 с регистрационен 

номер  

 

Собствено 

или наето 

 

 

№  и дата  

на документи за 

собственост и/или 

документи, 

установяващи 

основанието за 

ползване от 

участника и 

периода за 

ползване, като 

същите трябва да 

бъдат на 

разположение на 

участника за целия 

срок на договора. 

 

№  на 

Регистрационния 

талон 

 

№  на 

Регистрационния 

талон и  

Удостоверение 

 № ………….  на 

ППС за 

обществен превоз 

на товари на 

територията на РБ 

към Лиценз 

№………… 

 валидност до  

дата: ……… 

№ и дата  на 

контролния 

талон за 

извършен 

технически 

преглед 

 с валидност 

до  

дата: ……… 

1.      

2.      

3.      
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- посоченото техническо оборудване ще бъде на разположение за целия срок на договора. 

- ще поддържам техническо оборудване в техническа изправност, като извършвам 

съответните технически прегледи за целия срок на договора. 

 

Забележка : Участник може да докаже съответствието си с изискванията за 

технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече 

трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за 

доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

 

 

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

на неверни данни. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

За обособена позиция №1:  

 

Образец № 6 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Подписаният: …………………………………………………………...................   

   (трите имена) 

данни по документ за самоличност...........................................................………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на …………… ……………… …………………  

(длъжност) 

на …………………………………………..…………………………………………… - 

(наименование на подизпълнителя) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

че при  изпълнението на поръчката: "Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари" по  обособени позиции по Обособена позиция №1: 

„Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на 

товари“, ще участват следните технически лица: 

 

 Име, презиме и фамилия  Свидетелство за 

правоспособност с рег. № 

……. от……………… 

с валидност до ..................... 

Вид 

правоотношение 

 

1    

2     

3    

 

 

Забележка : Участник може да докаже съответствието си с изискванията за 

технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече 

трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за 

доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

 

 

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

на неверни данни. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №2:  

 

Образец № 6 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Подписаният: …………………………………………………………...................   

   (трите имена) 

данни по документ за самоличност...........................................................………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на …………… ……………… …………………  

(длъжност) 

на …………………………………………..…………………………………………… - 

(наименование на подизпълнителя) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

че при  изпълнението на поръчката: "Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари" по  обособени позиции по Обособена позиция №2: 

„Извършване на услуги с булдозер“. 

 

 Име, презиме и фамилия  Свидетелство за 

правоспособност с рег. № 

……. от……………… 

с валидност до ..................... 

Вид 

правоотношение 

 

1    

2     

3    

 

 

Забележка : Участник може да докаже съответствието си с изискванията за 

технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече 

трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за 

доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

 

 

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

на неверни данни. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №3:  

 

Образец № 6 

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Подписаният: …………………………………………………………...................   

   (трите имена) 

данни по документ за самоличност...........................................................………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на …………… ……………… …………………  

(длъжност) 

на …………………………………………..…………………………………………… - 

(наименование на подизпълнителя) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, 

че при  изпълнението на поръчката: "Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари" по  обособени позиции по Обособена позиция №3: 

„Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“. 

 

 Име, презиме и фамилия  Свидетелство за 

правоспособност с рег. № 

……. от……………… 

с валидност до ..................... 

Вид 

правоотношение 

 

1    

2     

3    

 

 

Забележка : Участник може да докаже съответствието си с изискванията за 

технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече 

трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за 

доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

 

За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани 

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. 

 

 

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

на неверни данни. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №1:  

 

Образец № 7 

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ТРЪН 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 Във връзка с участието ми в публична покана с предмет: "Извършване на услуги 

с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  обособени позиции по 

Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“, ще участват следните технически лица:  
долуподписаният, в качеството си на представител на 

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

(изписва се наименованието на участника) 

 

заявявам, че в изпълнение на обществената поръчка:  

 

1. Запознах се с указанията  и посочените в тях изисквания за участие, за 

изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които 

заявявам, че ги приемам. 

 

2. Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата ни до изтичане срока на валидността й, включително от крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

3. Валидността на нашето офертно предложение е ……………………. календарни 

дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. 

 

4. Декларирам, че няма да разгласявам узнаването на факти, сведения и други 

документи, които са ми предоставени като информация от Възложителя по повод 

участието ми в настоящата обществена поръчка. 

 

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с долуописаната оферта. 

 

6. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка с предмет: 

"Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  

обособени позиции по Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка 

механизация и услуги, свързани с превози на товари“, ще участват следните технически 

лица, предлагам следното: 
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№ Изисквания и условия на 

Възложителя 

Предложения на 

Изпълнителя 

 

1. Всички кандидати трябва да: 

Осигуряват необходимите резервни 

части и консумативи по време на 

работа; 

 

Имат възможност за включване на 

резервна машина при повреждане 

на някоя от работещите, с цел 

недопускане създаване условия за 

възпрепятстване работата на 

община Рудозем. 

 

Спазват изискванията на 

Националното и местно 

законодателство по отношение на 

извършване на услугите с тежка 

механизация и при превозите на 

товари. 

 

 

 

 

 

 

2. Други предложения за изпълнение 

на поръчката   

 

 

 

 

6.1 Приемам, че посоченото количество е приблизително, може да възникне  

необходимост  от повече машиносмени  или да не се извършват услуги  до размера на 

посоченото количество, и че услугите се извършват по заявка от страна на Възложителя  в 

зависимост от възникналите потребности. 

 

7.  Предлагам  срок на  време за реакция  в часове за началния момент на 

изпълнение на  услугите, при отправена заявка от Възложителя   ………………… часа. 

 

8.  Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчка в срок от 

………………месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка с предмет "Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари" по  обособени позиции по Обособена позиция №1: 

„Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари“, ще 

участват следните технически лица. 

 

Дата  

________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №2:  

 

Образец № 7 

 

 

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ТРЪН 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 Във връзка с участието ми в публична покана с предмет: "Извършване на услуги 

с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  обособени позиции по 

Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер“ долуподписаният, в 

качеството си на представител на 

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

(изписва се наименованието на участника) 

 

заявявам, че в изпълнение на обществената поръчка:  

 

1. Запознах се с указанията  и посочените в тях изисквания за участие, за 

изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които 

заявявам, че ги приемам. 

 

2. Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата ни до изтичане срока на валидността й, включително от крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

3. Валидността на нашето офертно предложение е ……………………. календарни 

дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. 

 

4. Декларирам, че няма да разгласявам узнаването на факти, сведения и други 

документи, които са ми предоставени като информация от Възложителя по повод 

участието ми в настоящата обществена поръчка. 

 

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с долуописаната оферта. 

 

6. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка с предмет: 

"Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  

обособени позиции по Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер“ 

предлагам следното: 
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№ Изисквания и условия на Възложителя Предложения на 

Изпълнителя 

 

1. Всички кандидати трябва да: 

Осигуряват необходимите резервни части и консумативи по 

време на работа; 

 

Имат възможност за включване на резервна машина при 

повреждане на някоя от работещите, с цел недопускане 

създаване условия за възпрепятстване работата на община 

Рудозем. 

 

Спазват изискванията на Националното и местно 

законодателство по отношение на извършване на услугите с 

тежка механизация и при превозите на товари. 

 

 

 

 

 

 

2. Други предложения за изпълнение на поръчката   

 

 

 

6.1 Приемам, че посоченото количество е приблизително, може да възникне  

необходимост от повече км- пробег  или да не се извършват услуги  до размера на 

посоченото количество, и че услугите се извършват по заявка от страна на Възложителя  в 

зависимост от възникналите потребности. 

 

7.  Предлагам  срок на  време за реакция  в часове за началния момент на 

изпълнение на  услугите, при отправена заявка от Възложителя   ………………… часа. 

 

8. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчка в срок от 

………………месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка с предмет "Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари" по  обособени позиции по Обособена позиция №2: 

„Извършване на услуги с булдозер“. 
 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №3:  

 

Образец № 7 

 

 

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ТРЪН 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 Във връзка с участието ми в публична покана с предмет: "Извършване на услуги 

с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  обособени позиции по 

Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“ долуподписаният, в качеството си на представител на 

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

(изписва се наименованието на участника) 

 

заявявам, че в изпълнение на обществената поръчка:  

 

1. Запознах се с указанията  и посочените в тях изисквания за участие, за 

изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които 

заявявам, че ги приемам. 

 

2. Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата ни до изтичане срока на валидността й, включително от крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

3. Валидността на нашето офертно предложение е ……………………. календарни 

дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. 

 

4. Декларирам, че няма да разгласявам узнаването на факти, сведения и други 

документи, които са ми предоставени като информация от Възложителя по повод 

участието ми в настоящата обществена поръчка. 

 

5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с долуописаната оферта. 

 

6. За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка с предмет: 

"Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  

обособени позиции по Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека 

механизация и услуги, свързани с превози на товари“ предлагам следното: 
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№ Изисквания и условия на Възложителя Предложения на 

Изпълнителя 

 

1. Всички кандидати трябва да: 

Осигуряват необходимите резервни части и консумативи по 

време на работа; 

 

Имат възможност за включване на резервна машина при 

повреждане на някоя от работещите, с цел недопускане 

създаване условия за възпрепятстване работата на община 

Рудозем. 

 

Спазват изискванията на Националното и местно 

законодателство по отношение на извършване на услугите с 

тежка механизация и при превозите на товари. 

 

 

 

 

 

 

2. Други предложения за изпълнение на поръчката   

 

 

 

6.1 Приемам, че посоченото количество е приблизително, може да възникне  

необходимост от повече км- пробег  или да не се извършват услуги  до размера на 

посоченото количество, и че услугите се извършват по заявка от страна на Възложителя  в 

зависимост от възникналите потребности. 

 

7.  Предлагам  срок на  време за реакция  в часове за началния момент на 

изпълнение на  услугите, при отправена заявка от Възложителя   ………………… часа. 

 

8. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчка в срок от 

………………месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка с предмет "Извършване на услуги с механизация и услуги, 

свързани с превози на товари" по  обособени позиции по Обособена позиция №3: 

„Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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Образец № 8 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП 

 

 

Подписаният/ата……………………………………………………................ 

(трите имена) 

 

данни по документ за самоличност..................................................…………………………… 

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на ...........................................................................................................................................,  

(наименование на участника) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани 

с превози на товари" по  обособени позиции по обособена позиция №……………….. 

 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

 

1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от 

техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за 

конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се 

подчертава). 

 

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в 

предвидените от закона случаи. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 

 

Забележка: Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като 

същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.  
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За обособена позиция №1:  

 

Образец № 9 

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ТРЪН 

   

     

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за изпълнение на поръчка с предмет: 

 

 

Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  обособени 

позиции по Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, 

свързани с превози на товари“ 

 

 

1. Наименование или име на участника ....................................................с ЕИК/БУЛСТАТ 

 

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

 

2. Представлявано от 

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

 

3. Седалище и адрес на управление 

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

     Телефон.......................................... 

     Факс................................................ 

     Е-mail.............................................. 

 

4. Лице за контакти ................................................................................................ 

    Длъжност ............................................................................................................ 

    Телефон/факс ..................................................................................................... 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с публикувана публична покана за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка, аз долуподписаният в качеството на изпълнител, предлагам да 

изпълним предмета на поръчката, съгласно  следните условия: 

 

 

1. Цена на машиносмяна на  комбиниран колесен багер товарач, оборудван с кофа 

(с вместимост до 1,5 м3) или еквивалентно - 1 бр. без ДДС и всички други разходи, 

свързани с услугата в размер на ................……..... лв., словом: .............................................. 
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2. Цена на километър за Самосвал (с вместимост на коша от 10 до 20 т) или 

еквивалентно  без ДДС и всички други разходи, свързани с услугата в размер 

на…………………………………..лв.,словом:  ........................................................................... 

 

 

Забележка: Община Трън не поема разходи, свързани с престой. 

 

            

 При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват. Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи за качествено 

извършване на услугата по обществената поръчка в описания вид и обхват съгласно 

указанията за участие. 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 /деветдесет/ 

календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите и ще остане 

обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

 

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша 

страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между 

двете страни. 

 

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №2:  

 

Образец № 9 

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ТРЪН 

   

     

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за изпълнение на поръчка с предмет: 

 

 

Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  обособени 

позиции по Обособена позиция №2: „Извършване на услуги с булдозер“ 

 

 

1. Наименование или име на участника ....................................................с ЕИК/БУЛСТАТ 

 

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

 

2. Представлявано от 

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

 

3. Седалище и адрес на управление 

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

     Телефон.......................................... 

     Факс................................................ 

     Е-mail.............................................. 

 

4. Лице за контакти ................................................................................................ 

    Длъжност ............................................................................................................ 

    Телефон/факс ..................................................................................................... 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с публикувана публична покана за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка, аз долуподписаният в качеството на изпълнител, предлагам да 

изпълним предмета на поръчката, съгласно  следните условия: 

 

 

1. Цена на машиносмяна верижен булдозер (максимална маса от 20 до 25 т.) и 

ширина на нож до 3,5 м или еквивалентно - 1 бр. без ДДС и всички други разходи, 

свързани с услугата в размер на ................……..... лв., словом: .............................................. 

 

 

Забележка: Община Трън не поема разходи, свързани с престой. 
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 При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват. Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи за качествено 

извършване на услугата по обществената поръчка в описания вид и обхват съгласно 

указанията за участие. 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 /деветдесет/ 

календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите и ще остане 

обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

 

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша 

страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между 

двете страни. 

 

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №3:  

 

Образец №9 

 

ДО 

КМЕТА НА 

ОБЩИНА ТРЪН 

 

         

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за изпълнение на поръчка с предмет: 

 

 

"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари" 

за  Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с 

превози на товари“. 

 

 

1. Наименование или име на участника ....................................................с ЕИК/БУЛСТАТ 

 

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

 

2. Представлявано от 

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

 

3. Седалище и адрес на управление 

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

     Телефон.......................................... 

     Факс................................................ 

     Е-mail.............................................. 

 

4. Лице за контакти ................................................................................................ 

    Длъжност ............................................................................................................ 

    Телефон/факс ..................................................................................................... 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с публикувана публична покана за възлагане на горепосочената 

обществена поръчка, аз долуподписаният в качеството на изпълнител, предлагам да 

изпълним предмета на поръчката, съгласно  следните условия: 

 

1. Цена на машиносмяна на  мини челен товарач с кофа (с вместимост до 0,5 м3) 

или еквивалентно без ДДС и всички други разходи, свързани с услугата в размер на 

............................. лв., словом: ............................................................................. 

 

2. Цена на километър на Самосвал (с вместимост на коша от 3,5 до 5 т) или 

еквивалентно без ДДС и всички други разходи, свързани с услугата в размер на 

............................. лв., словом: ............................................................................. 
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Забележка: Община Трън не поема разходи, свързани с престой. 

 

            

 При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват. Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи за качествено 

извършване на услугата по обществената поръчка в описания вид и обхват съгласно 

указанията за участие. 

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 /деветдесет/ 

календарни дни включително от крайния срок за получаване на офертите и ще остане 

обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

 

До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша 

страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между 

двете страни. 

 

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 

        

 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис __________________________ 
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За обособена позиция №1 

 

Проект 

 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№..................../.................... 
 

 

      Днес ............... 2016г., в град Трън, се сключи настоящият договор между: 

 

1. ОБЩИНА ТРЪН, ЕИК: 000386790, ДДС № BG000386790 със седалище и адрес на 

управление: област Перник, община Трън, гр. Трън, площад “Владо Тричков” № 1, 

представлявана от Станислав Николов – Кмет на Община Трън и Захарина 

Захариева - Гл.счетоводител от една страна, наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,      

и 

2. ..................................................................................ЕИК.................................... със седалище 

и адрес на  управление: 

...................................................................................................................., представлявано от 

..........................................................................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

.................................от друга страна,  

с който страните се споразумяха за следното:  

Настоящият договор се сключва на основание чл. 101а-101ж от ЗОП (Глава Осма „а”) от 

ЗОП, и Протокол на комисия, утвърден на …….........2016г. от Кмета на община Трън за 

класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

"Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  

обособени позиции – Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка 

механизация и услуги, свързани с превози на товари“, Обособена позиция №2: 

„Извършване на услуги с булдозер” и Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с 

лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“ за обособена позиция №1 

„Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на 

товари“. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да извършва срещу 

възнаграждение по предварителна заявка от страна на Възложителя услуги с тежка 

механизация и услуги свързани с превоз на товари със следната специализирана техника и 

товарни автомобили: 

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

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

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

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

 

1.2 Изпълнителят се задължава да извършва услугите при спазването на нормативните 

изисквания. 

  

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, както следва: 
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 ...............лв. без ДДС  /............................../ за машиносмяна на 

………………………. 

 

 ………….. лв. без ДДС /……………………/ за километър на самосвал. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на единствено действително извършените услуги по 

посочените в т.2.1. единични цени, съгласно представената ценова оферта в срок до 30 

календарни дни, след представяне на фактура от Изпълнителя, отговаряща на 

изискванията на Закона за счетоводството, придружена с двустранно-подписан приемно-

предавателен протокол, но не повече от 50 000 лв. без ДДС. 

2.3  Изпълнителят се задължава във фактурата да посочи номера на договора, по който е 

извършен разхода. 

2.4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такси за допълнителни услуги във връзка с 

извършване на услугите. 

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: ...................................... 

IBAN: ................................... 

БАНКА: ............................... 

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни считано от момента на промяната. В случай 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени. 

2.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 9.3. 

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3.1. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата на 

подписването му. 

3.2. Мястото на изпълнение на поръчката е територията на област Перник и община Трън. 

3.3 Срокът за извършване на заявените услуги е ……………… часа, считано от 

получаване на заявката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 

оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор. 
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5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и 

изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за особеностите на 

възлаганите дейности свързани с безопасността на работата. 

 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата 

по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 

изпълнение на договора. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор. 

7.2. Да осигурява необходимите резервни части и консумативи по време на работа. 

7.3. Изпълнителят се задължава да осигури резервна техника при повреждане на 

машините по т.1.1 от настоящия договор, с цел недопускане създаване условия на 

възпрепятстване работата на община Трън. 

7.4 Изпълнителят се задължава да избере най-ефективния начин  за извършването на 

услугата с оглед на характера й, като спазва съответните технически и санитарно-

хигиенни изисквания. 

7.5. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

7.6. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

8.1. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

8.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от 

лицата по т. 8.1 на двустранен протокол/акт, пътен лист или на друг документ с оглед 

действащата нормативна уредба. 

8.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

VІ. НЕУСТОЙКИ  

9.1. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.01 % за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10 % 

(десет процента) от стойността на забавената дейност. 

9.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално 

изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

 

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 
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10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 

с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както 

и да уведоми писмено другата страна в срок 3 дни от настъпването на непреодолимата 

сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 

 

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

11.1. Настоящият договор се прекратява: 

11.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1. 

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 

10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

11.1.5. С окончателното му изпълнение; 

11.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

11.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 

работни дни; 

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 7 дневно предизвестие, 

без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. 

Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за 

извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по 

изпълнение на договора. 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

12. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез 

куриер срещу подпис на приемащата страна. 

13. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 

другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на 

стария адрес. 
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14. 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 непостигане на 

такова – спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 

Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс. 

15. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. 

Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба. 

16. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 

от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7  от ЗОП. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднакви екземпляра, по един за 

всяка една от страните. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор. 

2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор. 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 

към настоящия договор. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1.ОБЩИНА ТРЪН          …………………. 

 

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

  

 /Станислав Николов/                                                            /……………………./ 

  Кмет на Община Трън         ……………………….. 

     

                                      

 

                                     

2. ......................................                                                                   

  /Захарина Захариева/                                                                         

 Главен счетоводител                                                                        
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За обособена позиция №2 

 

Проект 

 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№..................../.................... 
 

 

      Днес ............... 2016г., в град Трън, се сключи настоящият договор между: 

 

1. ОБЩИНА ТРЪН, ЕИК: 000386790, ДДС № BG000386790 със седалище и адрес на 

управление: област Перник, община Трън, гр. Трън, площад “Владо Тричков” № 1, 

представлявана от Станислав Николов – Кмет на Община Трън и Захарина 

Захариева - Гл.счетоводител от една страна, наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,      

и 

2. ..................................................................................ЕИК.................................... със седалище 

и адрес на  управление: 

...................................................................................................................., представлявано от 

..........................................................................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

.................................от друга страна,  

с който страните се споразумяха за следното:  

Настоящият договор се сключва на основание чл. 101а-101ж от ЗОП (Глава Осма „а”) от 

ЗОП, и Протокол на комисия, утвърден на …….........2016г. от Кмета на община Трън за 

класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

"Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  

обособени позиции – Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка 

механизация и услуги, свързани с превози на товари“, Обособена позиция №2: 

„Извършване на услуги с булдозер” и Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с 

лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“ за обособена позиция №2: 

„Извършване на услуги с булдозер”. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да извършва срещу 

възнаграждение по предварителна заявка от страна на Възложителя услуги с верижен 

булдозер: 

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

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

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

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

 

1.2 Изпълнителят се задължава да извършва услугите при спазването на нормативните 

изисквания. 

  

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, както следва: 

 ...............лв. без ДДС  /............................../ за машиносмяна на 

………………………. 
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2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на единствено действително извършените услуги по 

посочените в т.2.1. единични цени, съгласно представената ценова оферта в срок до 30 

календарни дни, след представяне на фактура от Изпълнителя, отговаряща на 

изискванията на Закона за счетоводството, придружена с двустранно-подписан приемно-

предавателен протокол, но не повече от 6 000 лв. без ДДС. 

2.3  Изпълнителят се задължава във фактурата да посочи номера на договора, по който е 

извършен разхода. 

2.4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такси за допълнителни услуги във връзка с 

извършване на услугите. 

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: ...................................... 

IBAN: ................................... 

БАНКА: ............................... 

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни считано от момента на промяната. В случай 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени. 

2.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 9.3. 

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3.1. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата на 

подписването му. 

3.2. Мястото на изпълнение на поръчката е територията на община Трън. 

3.3 Срокът за извършване на заявените услуги е ……………… часа, считано от 

получаване на заявката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 

оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор. 

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и 

изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за особеностите на 

възлаганите дейности свързани с безопасността на работата. 
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6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата 

по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 

изпълнение на договора. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор. 

7.2. Да осигурява необходимите резервни части и консумативи по време на работа. 

7.3. Изпълнителят се задължава да осигури резервна техника при повреждане на 

машините по т.1.1 от настоящия договор, с цел недопускане създаване условия на 

възпрепятстване работата на община Трън. 

7.4 Изпълнителят се задължава да избере най-ефективния начин  за извършването на 

услугата с оглед на характера й, като спазва съответните технически и санитарно-

хигиенни изисквания. 

7.5. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

7.6. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

8.1. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

8.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от 

лицата по т. 8.1 на двустранен протокол/акт, пътен лист или на друг документ с оглед 

действащата нормативна уредба. 

8.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

VІ. НЕУСТОЙКИ  

9.1. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.01 % за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10 % 

(десет процента) от стойността на забавената дейност. 

9.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално 

изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

 

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 

с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както 

и да уведоми писмено другата страна в срок 3 дни от настъпването на непреодолимата 

сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 
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10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 

 

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

11.1. Настоящият договор се прекратява: 

11.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1. 

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 

10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

11.1.5. С окончателното му изпълнение; 

11.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

11.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 

работни дни; 

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 7 дневно предизвестие, 

без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. 

Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за 

извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по 

изпълнение на договора. 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

12. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез 

куриер срещу подпис на приемащата страна. 

13. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 

другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на 

стария адрес. 

14. 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 непостигане на 

такова – спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 

Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс. 
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15. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. 

Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба. 

16. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 

от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7  от ЗОП. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднакви екземпляра, по един за 

всяка една от страните. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор. 

2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор. 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 

към настоящия договор. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1.ОБЩИНА ТРЪН          …………………. 

 

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

  

 /Станислав Николов/                                                            /……………………./ 

  Кмет на Община Трън         ……………………….. 

     

                                      

 

                                     

2. ......................................                                                                   

  /Захарина Захариева/                                                                         

 Главен счетоводител                                                                        
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За обособена позиция №3 

 

Проект 

 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

№..................../.................... 
 

 

      Днес ............... 2016г., в град Трън, се сключи настоящият договор между: 

 

1. ОБЩИНА ТРЪН, ЕИК: 000386790, ДДС № BG000386790 със седалище и адрес на 

управление: област Перник, община Трън, гр. Трън, площад “Владо Тричков” № 1, 

представлявана от Станислав Николов – Кмет на Община Трън и Захарина 

Захариева - Гл.счетоводител от една страна, наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,      

и 

2. ..................................................................................ЕИК.................................... със седалище 

и адрес на  управление: 

...................................................................................................................., представлявано от 

..........................................................................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

.................................от друга страна,  

с който страните се споразумяха за следното:  

Настоящият договор се сключва на основание чл. 101а-101ж от ЗОП (Глава Осма „а”) от 

ЗОП, и Протокол на комисия, утвърден на …….........2016г. от Кмета на община Трън за 

класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

"Извършване на услуги с механизация и услуги, свързани с превози на товари" по  

обособени позиции – Обособена позиция №1: „Извършване на услуги с тежка 

механизация и услуги, свързани с превози на товари“, Обособена позиция №2: 

„Извършване на услуги с булдозер” и Обособена позиция №3: „Извършване на услуги с 

лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“ за обособена позиция №3: 

„Извършване на услуги с лека механизация и услуги, свързани с превози на товари“. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да извършва срещу 

възнаграждение по предварителна заявка от страна на Възложителя услуги с лека 

механизация и услуги свързани с превоз на товари със следната специализирана техника и 

товарни автомобили: 

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

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

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

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

 

1.2 Изпълнителят се задължава да извършва услугите при спазването на нормативните 

изисквания. 

  

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, както следва: 

 ...............лв. без ДДС  /............................../ за машиносмяна на 

………………………. 
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 ………….. лв. без ДДС /……………………/ за километър на самосвал. 

2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на единствено действително извършените услуги по 

посочените в т.2.1. единични цени, съгласно представената ценова оферта в срок до 30 

календарни дни, след представяне на фактура от Изпълнителя, отговаряща на 

изискванията на Закона за счетоводството, придружена с двустранно-подписан приемно-

предавателен протокол, но не повече от 50 000 лв. без ДДС. 

2.3  Изпълнителят се задължава във фактурата да посочи номера на договора, по който е 

извършен разхода. 

2.4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такси за допълнителни услуги във връзка с 

извършване на услугите. 

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: ...................................... 

IBAN: ................................... 

БАНКА: ............................... 

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни считано от момента на промяната. В случай 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 

надлежно извършени. 

2.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 9.3. 

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3.1. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата на 

подписването му. 

3.2. Мястото на изпълнение на поръчката е територията на област Перник и община Трън. 

3.3 Срокът за извършване на заявените услуги е ……………… часа, считано от 

получаване на заявката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 

оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор. 

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и 

изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 
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5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предупреди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за особеностите на 

възлаганите дейности свързани с безопасността на работата. 

 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор. 

6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата 

по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 

изпълнение на договора. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор. 

7.2. Да осигурява необходимите резервни части и консумативи по време на работа. 

7.3. Изпълнителят се задължава да осигури резервна техника при повреждане на 

машините по т.1.1 от настоящия договор, с цел недопускане създаване условия на 

възпрепятстване работата на община Трън. 

7.4 Изпълнителят се задължава да избере най-ефективния начин  за извършването на 

услугата с оглед на характера й, като спазва съответните технически и санитарно-

хигиенни изисквания. 

7.5. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

7.6. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

8.1. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

8.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от 

лицата по т. 8.1 на двустранен протокол/акт, пътен лист или на друг документ с оглед 

действащата нормативна уредба. 

8.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя. 

VІ. НЕУСТОЙКИ  

9.1. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.01 % за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10 % 

(десет процента) от стойността на забавената дейност. 

9.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално 

изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

 

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 

с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както 



57 

 

и да уведоми писмено другата страна в срок 3 дни от настъпването на непреодолимата 

сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 

 

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

11.1. Настоящият договор се прекратява: 

11.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1. 

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 

10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

11.1.5. С окончателното му изпълнение; 

11.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 

11.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 

работни дни; 

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 7 дневно предизвестие, 

без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. 

Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за 

извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по 

изпълнение на договора. 

 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

12. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез 

куриер срещу подпис на приемащата страна. 

13. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 

другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на 

стария адрес. 

14. 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 непостигане на 

такова – спорът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 

Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс. 
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15. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. 

Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба. 

16. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 

от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7  от ЗОП. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднакви екземпляра, по един за 

всяка една от страните. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор. 

2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор. 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 

към настоящия договор. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1.ОБЩИНА ТРЪН          …………………. 

 

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

  

 /Станислав Николов/                                                            /……………………./ 

  Кмет на Община Трън         ……………………….. 

     

                                      

 

                                     

2. ......................................                                                                   

  /Захарина Захариева/                                                                         

 Главен счетоводител                                                                        
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