ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2007 -2013 г.
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
Договор № 03/321/01044 от 08.09.2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
До
Община Вълчи дол
гр. Вълчи дол 9290,
пл. „Христо Ботев” № 1

ОФЕРТА
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път VAR 2116
Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от км 0+000
до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци”
ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________
/посочете фирма/наименованието на участника/.
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на управление:

Страна, код, град, община

Квартал, ул., №,

Телефон, факс,

E-mail:
Единен идентификационен код
БУЛСТАТ
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки
Обслужваща банка
 Град, клон, офис
 Титуляр на сметката
 Банкова сметка (IBAN)
 Банков код (BIC)
Данни за подателя /законния
представител/ пълномощника:
 Трите имена
 Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
 Длъжност
 Телефон / факс / e-mail:
1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в
процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, чe представлявания от нас участник отговаря
на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.
2. Запознати сме с всички обстоятелства и условия на настоящата обществена поръчка и
се задължаваме да спазвам всички обстоятелства, условия и действащи технически норми и
стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на
офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на
обществената поръчка, в случай, че същата ни бъде възложена.
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3. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка се задължаваме
да осигурим всичката необходима техника и механизация за качественото и срочно
изпълнение на дейностите.
4. Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и
представяне на предложението ни.
5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог
информация/данни, които имат характер на конфиденциални, които са свързани с настоящата
обществена поръчка и които са ни станали известни във връзка с участието ни в настоящата
процедура.
6. Направили сме посещение на строителната площадка и сме запознати с условията на
мястото, на което ще се извърши строителството, които сме взели предвид в подготвената
оферта за участие в процедурата
7. Срокът на валидност на представената от нас оферта е 180 дни, считано от крайния
срок за получаване на оферти.
8. Друго................................................................................................................
(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на други данни и
обстоятелства)

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________

Наименование на участника и
печат

__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 , т.2а(предл.първо), и т. 3, ал. 2,
т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(Фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд.,
телефон, факс, e-mail)
В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път
VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от
км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът, когото представлявам:
- не е обявен в несъстоятелност;
- не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове;
- не се намира в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай, че е
чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или
участникът е преустановил дейността си;
- не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка;
- няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2
от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване от компетентния орган, или представляват парични задължения,
свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или данъци съгласно правните
норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
- няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните 5 години;
- не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
гр......................,
дата:.......................

Подпис:........................................
/име, фамилия,/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, ал. 2, т. 4
и ал.5, т. 1 от Закона за обществените поръчки
Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(Фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд.,
телефон, факс, e-mail)
В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път
VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от
км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци”
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система,
включително изпирането на пари по чл. 253-260 от НК;

подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
гр......................,
дата:.......................

Подпис:........................................
/име, фамилия,/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ*
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(Фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд.,
телефон, факс, e-mail)
В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път
VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от
км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци”
Д Е К Л А Р И Р А М, че
В предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта,
включително минимална цена на труда и условията на труд.
Известна ми е отговорността която нося съгласно чл.313 от Наказателният кодекс на
Република България.

гр......................,
дата:.......................

Подпис:........................................
/име, фамилия,/

* Декларацията по ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще
изпълняват дейности, свързани със строителството.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
за използване на подизпълнител по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП
Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(Фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонд.,
телефон, факс, e-mail)
В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път
VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от
км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ще ползваме/няма да ползваме1 подизпълнител при изпълнение на обществената
поръчка.
Дейностите и вида на работите, които ще изпълняваме, посредством подизпълнител
са:...................................................................
Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще бъдат
изпълнени от подизпълнителя.
Дела на участието на подизпълнителя е, както следва................................. .
гр......................,
дата:.......................

1

Подпис:........................................
/име, фамилия,/

Ненужното се зачертава
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие на подизпълнител
Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(Фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за коресп., телефон,
факс, e-mail)
В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път
VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от
км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние, ....................................................................., сме съгласни да участваме като
(посочете фирмата, която представлявате)
подизпълнител на ..................................................................... при изпълнение на
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са:
......................................................................................
.....................................................................................
Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще бъдат
изпълнени от Вас.

гр......................,
дата:.......................

Подпис:........................................
/име, фамилия,/
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Примерен образец !

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
До
гр.
Р. България
(име и адрес на Възложителя)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
Известени сме, че нашият клиент,
[наименование и адрес на
участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше
решение №
/
г. [посочва се № и дата на решението за откриването на
процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:
[описва се обектът и съответната обособена позиция, както и идентификационния
номер, ако има такива].
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в
офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в
размер на __ ___ (...................................) лева.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на
банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по
посочената от Вас банкова сметка, сумата от __ ___ (...................................) лева, в срок до 3
(три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата
декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:
а)
оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;
б)
е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор
за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за определяне на
изпълнител на обществената поръчка.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено
до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка,
потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща
и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за
отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по
телеграф на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от
часа на
г. [посочва се датата и часът
на крайния срок за представяне на офертите].
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се
дата и час, една година след влизане в сила на гаранцията], до която дата какъвто и да е иск
по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става
невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима
или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат,

(БАНКА)
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Примерен образец !

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
До
гр.
Р. България
(име и адрес на Възложителя)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
Ние, ........................................................................….. (име и адрес на банката) сме
уведомени, че между Вас, ………..……………… (име и адрес на Възложителя) с
Идентификационен № ........................................................
като Възложител и фирма
……….....……… ………………..…………[наименование и адрес на участника], със седалище
…....................................................… /адрес/ , Идентификационен № ................................,
класиран на първо място с Ваше Решение №
/
г. [посочва се № и дата
на Решението за класиране] предстои да бъде сключен Договор за ………………… [описва се
предмета] на обща стойност ………................ /слов…..…… ……..…/.
В съответствие с условията на договора Изпълнителят следва да представи във Ваша
полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ………………………
/словом………………..…/, представляваща 3 % от стойността на договора.
Във връзка с гореизложеното и по нареждане на фирма………………….
ние,
..................................…../ име на банката / се задължаваме неотменяемо, независимо от
валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до
…….………… /словом:…………….….....………/ при получаване на Вашето надлежно
подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма.......................................
не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по горецитирания Договор.
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко
плащане, извършено по нея по силата на предявен иск.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените
от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.
- Настоящата гаранция е със срок на валидност и изтича изцяло и автоматично, в случай
че до 16.00 часа на ____________[посочва се дата съобразно условията на Възложителя],
искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в
.……..…………………….. (име и адрес на банката). След тази дата ангажиментът ни се
обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само
след връщане на оригинала на същата в …………..…………………… (име и адрес на
банката).
Наредител:

/подпис/и/ печат/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за общия оборот и за оборота от строителство сходно с предмета на поръчката за
последните 3 (три) години, по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП
Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(Фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за коресп., телефон,
факс, e-mail)
В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път
VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от
км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
През последните три години общият оборот на представляваното от мен дружество е, както
следва:
Година

Общ оборот за
годината
/в лева/

Оборот от
Коефициент на обща
строителство сходно с
ликвидност
предмета на поръчката
за годината
/в лева/

Общ
оборот:
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
гр......................,
дата:.......................

Подпис:........................................
/име, фамилия,/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години
по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП
Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., тел., факс, e-mail)
Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община /
Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична
водопроводна мрежа в село Червенци”, декларирам, че през последните пет години сме
сключили и изпълнили следните договори за строителство:
№

Предмет на
договора

Договор
/№ дата,
възложител/

Стойност на
договора
в лв. без ДДС

Срок за
изпълнение
(начална и
крайна дата)

Член на
обединението
изпълнил
договора

ОБЩО:
*В зависимост от броя на сключените и изпълнени договори за последните пет години,
участникът може да добавя съответен брой редове в горната таблица. Последната колона
се попълва само от участник обединение.
За доказване на доброто изпълнение по договорите прилагаме ...... броя препоръки от
възложители за най – важните строителни обекти и …… броя Разрешения за ползване /
Удостоверения за въвеждане в експлоатация.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
гр......................,
дата:.......................

Подпис:........................................
/име, фамилия,/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
на ръководните и технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола
на качеството
по чл.51, ал.1, т.4 и т.10 от ЗОП
Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за коресп., телефон,
факс, e-mail)
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
За изпълнение нанастоящата обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път
VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка
от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село
Червенци” сме ангажирали и имаме на разположение следните ключови експерти съгласно
изискванията на Възложителя:

№

Име

Вид на
правоотношението

Дейност, която
ще изпълнява

Образователна
квалификация

Стаж

.
.
.
.
..
За всеки от предложените експерти прилагаме попълнена и подписана от съответния
експерт Автобиография във формат по образец Приложение № 12 и документи,
удостоверяващи обстоятелствата в нея, Декларация за разположение по образец Приложение
№ 13, допломи, удостоверения, трудови книжки и т.н.
гр......................,
дата:.......................

Подпис:........................................
/име, фамилия,/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
АВТОБИОГРАФИЯ

____________________________________________________
(позиция и длъжност на лицето съобразно офертата на участника)

1. Фамилия:
2. Име:
3. Дата на раждане:
4. Националност:
5. Семейно положение:
6. Образование:
Учебно заведение
(От дата – до
дата)

Получени степен(и) или диплома(и):

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

Четене

Говоримо

Писмено

8. Членство в професионални организации:
9. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)
10. Понастоящем заемана длъжност:
11. Трудов стаж във фирмата:
12. Основни квалификации: (свързани с проекта)
13. Професионален опит
От дата –
Място
Фирма
до дата
(Работодател)

Заемана
длъжност

Описание на
извършваната работа
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14. Специфичен професионален опит
От дата –
Проект/Обект
Заемана
до дата
длъжност

Описание на
извършваната работа

Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните
квалификация и опит, публикации и др.)
Документи, доказващи горните обстоятелства:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
Дата: __________ 2013 г.

Подпис на експерта: _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
за разположение на техническите лица
Подписаният _______________________________________________________________
(трите имена)
____________________________________________________________________________
(данни по документ за самоличност)
в качеството си на _____________________________________________________________
(длъжност)
на участник: _________________________________________________________________
(наименование на участника)
В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път
VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от
км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци”
ДЕКЛАРИРАМ,
1. че съм на разположение да поема работата изключително по този проект за
времетраенето му, както изискват отговорностите ми.
2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като
предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да
бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от
възложителя.
3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник
за качественото изработване на предмета на поръчката.
4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.
5. че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да
доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме наемат.

Дата: __________ 2013 г.

Подпис на експерта: _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП
Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за коресп., телефон,
факс, e-mail)
Във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с
наименование: „Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община /
Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична
водопроводна мрежа в село Червенци”
ДЕКЛАРИРАМ
Запознат съм с всички условия на проекта на договора, приложен към настоящата
документацията за участие в обществена поръчка.
Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата
обществена поръчка.

г.
(дата на подписване)

Декларатор:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на
строителството, включително оборудване за осигуряване на качеството и оборудването
за изпитване и изследване по чл.51, ал.1, т.3 и т.9 от ЗОП
Подписаният/ата
(трите имена, данни по документ за самоличност, адрес)
в качеството си на
(длъжност)
на участник:
(фирма на участника, ЕИК, седалище и адрес на управление, адрес за коресп., телефон,
факс, e-mail)
Във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с
наименование: „Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община /
Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична
водопроводна мрежа в село Червенци”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваното от мен дружество, разполага със следното техническо оборудване и
механизация, именно:
Механизация – вид, марка, модел

Собствена, наета, лизинг или др.

Брой

.
.
.
.
Прилагам следните документи, удостоверящи правото на собственост, ползване и т.н.:
1..................................................................................
2..................................................................................
n. .................................................................................
гр. ……………………
г.
(дата на подписване)

Декларатор:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
До
Община Вълчи дол
гр. Вълчи дол 9290,
пл. „Христо Ботев” № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична
водопроводна мрежа в село Червенци”
ОТ УЧАСТНИК: ...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
/посочете: фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, email, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/.
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще
съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение
удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:
При изпълнение на поръчката, предлагаме следните условия :
1.

Срок за изпълнение:

Поръчката сме готови да изпълним в срок от ........... месеца (словом:
...........................................) от на подписване на протокол за откриване на строителна
площадка за обекта.
Указание: Срокът за изпълнение задължително се посочва в месеци и не трябва да
надвишава,минималния и максималния срок за изпълнение, посочен в обявлението, а
именно:12 (дванадесет) месеца, а минималния срок за изпълнение на поръчката не следва да
е по- малко от 45 (четиридесет и пет) календарни дни
Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число или
десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При
изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва де се вземе
като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които
срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано
разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън
математически допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за
изпълнение, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на поръчката
и/или е посочен по-кратък срок от минималния допустим срок.
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2.

Срок за отстраняване на дефекти:

В рамките на предложения от нас гаранционен срок, предлагаме и сме готови да
отстраним всеки един установен дефект на изпълнени от нас СМР в срок до ............................
календарни дни (словом: .................................), считано от датата, на която сме получили
писмено уведомление от страна на възложителя, в което е подрбно описан установения
дефект.
Указание: Срокът за остраняване на дефекти се посочва задължително в календарни
дни и не може да бъде по-кратък от един ден. Участник, посочил предложението си в
различна мерна единица или по-кратък срок ще бъде отстранен от участие в процедурата.
3.
Гаранционен срок за изпълнените
съоръжения на строителния обект.

строително-монтажни

работи

и

Предлагам следният гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи и
съоръжения на строителния обект, а именно:
..........................години (словом: ..................................................)
Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при
съблюдаване на изискванията на възложителя и приложимото българско законодателство.
Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, като максималния гаранционен срок
за изпълнение на СМР не може да надвишава повече от два пъти посочения минимален срок
в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,
съоръжения и строителни обекти.
4.
дейности:

Предлагаме да изпълним обекта при спазване на следните описани

А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
- Организация и подход на изпълнение
- Линеен график и диаграма на работната ръка
Б. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА МЕСТНОТО
НАСЕЛЕНИЕ ПРИ СМР.
- Описание на възможните затруднения за местното население при изпълнение на
строително-монтажните работи
- Описание на мерките, които участникът ще приложи за намаляване на
затрудненията за местното население по време на изпълнение на строителномонтажните работи;
В. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
1. Времеви рискове:
- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;
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2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в
строителния процес;
3. Недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в
рамките на проекта, а именно: Управляващ орган на ПРСР 2007-2013 – ДФ „Земеделие”,
Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство,
Изпълнителите на отделните договори;
4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на
мярка 321 по ПРСР 2007-2013 г. във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите
по договора сключен с бенефициента.
5. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или
непълноти и/или неточности в проектната документация.
Указание: Участникът следва подробно да опише технологичната последователност,
организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, мерките за намаляване на
затрудненията както и управлението на риска.Учатникът разработва техническото
предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката
съгласно техническата спесификация.
5.
Други условия при изпълнението на обществената поръчка.
5.1 Декларираме, че сме запознати с предмета на поръчката. Съгласни сме с поставените
от вас условия и ги приемаме без възражения;
5.2 Ще сключим договор в указания от вас срок;
5.3 Съгласни сме да поддържаме валидна застраховката „професионална отговорност в
строителството” до завършването на дейностите по договора;
5.4 Съгласни сме да спазваме изискванията, поставени в документацията;
5.5 Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи
ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за
съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните
продукти”, приета с ПМС №235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието се
установява по реда на същата Наредба;
5.6 Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и
одобрения технически / работен проект;
5.7 Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи.
Към настоящото Техническо предложение прилагаме подробен Линеен (Времеви)
график и График на работната ръка, който е неразделна част от същото.
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________

Наименование на участника и
печат

__________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
До
Община Вълчи дол
гр. Вълчи дол 9290,
пл. „Христо Ботев” № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи
дол - Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична
водопроводна мрежа в село Червенци”
ОТ УЧАСТНИК: ...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
/посочете: фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, email, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/.
Уважаеми Дами и Господа,
1. След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за
възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката
съгласно документацията за участие и техническата спецификация за
ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА ......................................................................... /словом
............................................................................................../ лв. без ДДС, в т.ч.:
№
1

Обект

Стойност
/лв. без ДДС/

Подобект №1

Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838
2

Подобект №2

Частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци

Указание: Участникът следва попълни стойностите по отделните части съгласно
подробните количествени сметки – Приложение 17.1

2. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 дни от крайния срок за
получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко
време преди изтичане на този срок.
3. Прилагаме подробни анализи на предложените от нас единични цени.
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Приложение: .........................................
Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на участника и
печат

________/ _________ / ______
__________________________
__________________________
__________________________
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