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УТВ

-нолоснгьлншнн И КАI/АJIИЗАЦИЯ" ЕООД

"Всекидневна грижа за Вас"

3. Трошен камък (фракция
еквивалент - 3 ОООт

4. Трошен камък (фракция 0/63) по БДС EN13242:2002+Al:2007/NA:201 или
еквивалент - 3 ОООт

5. Нефракциониран скален материал (ломен камък) по БДС
EN13242:2002+Al :2007/NA:2017 или еквивалент - 100 т

6. Кварцов пясък (зърнометричен състав 0.5 - 1,3 мм) по БДС EN12904:200 I

еквивалент - 700 т
7. Речен чакъл - филц (фракция 0,0510,35) по БДС EN12904:2006 или

0/75) по БДС EN13242:2002+Al:2007/NA:201 или

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за открита процедура с предмет:

"Доставка на инертни материали за нуждите на "В и К" ЕООД - Пловдив

Предмет на процедурата е доставка на инертни материали за на
Дружеството, както следва:

1. Пясък (модул на едрина 3,22) по БДС EN13242:2002+Al:2007/NA:201 или
еквивалент - 27 ОООт

2. Баластра речна (едрина до 120 мм) по БДС EN13242:2002+Al:2007/NA:201 или
еквивалент - 38 ОООт

50 т
Посочените по-горе количества са ориентировъчни за период от 12 (дванадесе

месеца. Същите не са задължителни за Възложителя като номенклатура и количес
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив си запазва правото да

инертни материали в зависимост от своите нужди и възможности.
Участниците трябва да притежават сертификати от акредитирани лабор

доказващи съответствието на инертните материали с посочените стандарти.
на материалите да бъдат извършени не по-късно от 1 (една) година преди
подаване на офертата.

Участниците следва да притежават валидно към момента на подаване на оф
Разрешително за ползване на воден обект, издадено от Басейнова за
управление на водите, Източнобеломорски район с център Пловдив, по смисъла
46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, издадено на името на участника, или в
момента на подаване на офертата Договор за доставка на инертни материали с
(физическо или юридическо), притежаващо Разрешително за ползване на воден ект,
издадено от Басейнова дирекция за управление на водите, Източнобеломорски рамон с
център Пловдив, по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

Всички цени да включват доставка на материалите Ф ко ПСОВ към
"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив, ул. "Ягодовско
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УТВ
(Управител -

-нолосшвляшпя И КАI1АJIИЗАЦИЯ" ЕООД

"Всекидневна грижа за Вас"

УСЛОВИЯ
ЗА УЧАСТИЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
с предмет:

"Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пл

, чл.

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И
Обект на обществената поръчка е: "Доставка на инертни

нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловдив".
Възложителят ще закупува стоките, предмет на настоящата поръчка, в зав

от своите нужди и потребности. Посочените в Техническата спецификалия
номенклатурни позиции и количества са примерни и ориентировъчни,
задължават Възложителя да ги потребява в пълен обем. Количествата на стоките
от потребностите на Възложителя и в Техническата спецификация са
ориентировъчни количества за 12 (дванадесет) месеца. Прогнозната стойн '
процедурата е посочена в обявлението на поръчката.

Участниците трябва да предложат цени по всяка една от номенкл
позиции, както и обща цена за цялата поръчка, по начин указан в Образец 2. В
не спазят изискването на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие на основ
107, т. 2, буква "а" от ЗОП.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е
участва за целия обем на процедурата.

2. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Реш

238/17.08.2017 год. на Управителя на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД-

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Възложител на обществената поръчка е Управителят на "nП,ПП,('lIi1ПlJЯlitПll

канализация" ЕООД - Пловдив.
4. НАЧИН НА ВЪЗЛАГАНЕ

4.1. Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основ
18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 4, т. 2, чл. 20, ал. 1, т. 3, буква
133 от Закона за обществените поръчки.

4.2. "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив сключва писмен
за изпълнение на обществената поръчка с участника, определен за изпълнител в
на проведената процедура.

5. МЯСТО, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА
5.1. Място - Складова база на Възложителя находяща се в ПСОВ - гр.

ул. .Ягодовско шосе".
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5.2. Срок за изпълнение Поръчката се открива със срок за изпълнение 4
(четири) години от подписване на договор с избрания за Изпълнител участник, като
срокът на договора започва да тече не по-рано от 06.01.2018 г.

5.3. Начин на плащане - в левове, по банков път, в срок до 30 (тридесет)
календарни дни след конкретна доставка, представяне на данъчна фактура и документ
удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол, кантарна
бележка).

6. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА И ПОДАВАНЕ
НА ОФЕРТИТЕ

6.1. Документацията за обществената поръчка се публикува в профила на купувача
в деня на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз и в
Регистър обществени поръчки, като Възложителят предоставя неограничен, пълен,
безплатен и пряк достъп до нея на посочения интернет адрес в обявлението.

6.2. Офертите се подават от Участника или от упълномощен от него представител
- лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, в Административната сграда на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД -
Пловдив, бул. "Шести септември" N2 250, отдел "Договорно-правен", ет. 3, стая 307-308,
до 16:30 ч. на посочената в обявлението дата.

6.3. Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от Възложителя
разяснения по документацията за участие до 10 (десет) дни, преди изтичането на срока за
получаване на офертите. Разясненията се публикуват само в профила на купувача в 4-
дневен срок от получаване на искането. Възложителят не предоставя разяснения
постъпили след посочения срок. (чл. 33 от ЗОП).

7. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА
7.1. Кандидат или участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може

да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и
техни обединения (чл. 10, ал. 1 от ЗОП). При участници обединения същите следва да
отговарят на условията на чл. 37, ал. 4, във връзка с ал. 1 и ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Когато определеният за Изпълнител е обединение на физически и/или юридически
лица, същият не е задължен да създаде юридическо лице (чл. 10, ал. 2 от ЗОП).

7.2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка кандидат или участник, когато:

7.2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление
по чл. 108а, чл. 159а-159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл.
301 - 307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

Чрез попълване в раздел Г "Други основания за изключване, които може да бъдат
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на
държава членка" от част трета "Основания за изключване" на ЕЕДОП участниците
декларират информация по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП за осъждания за престъпления по чл.
194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК, както и информация за
престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава
членка или трета страна.

7.2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 7.2.1. в друга държава членка или трета страна;

7.2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен
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ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП).

Разпоредбата по тази точка не се прилага, когато се налага да се защитят особено
важни държавни или обществени интереси, както и когато размерът на неплатените
дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от CYМ~Ta на
годишния оборот за последната приключена финансова година (чл. 54, ал. 3 от ЗОП);

7.2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
7.2.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване лиr· сата

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; I
7.2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 11~, чл.
128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, устаНfвени
с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен;

7.2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
7.3. Когато участниците са юридически лица, изискванията по т. 7.2.l, т. 7·т.2, т.

7.2.7, се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на
управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват
контрол при вземането на решения от тези органи (чл. 54, ал. 2 от ЗОП). I

7.4. Бъзложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следпите
обстоятелства: I

7.4.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, иrи е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в сhучай
че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен; I

7.4.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; Г

7.4.3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; I

7.4.4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка
или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до преДСРОЧН9ТОму
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема
на договора;

7.4.5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързrно с

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна
или заблуждаваща информация, или I

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимотво в
процедурата за възлагане на обществена поръчка. I

7.5. Бъзложителят посочва обстоятелствата по Т.7.4. в обявлението, с което се
оповестява откриването на процедурата (чл. 55, ал. 2 от ЗОП). I

7.6. Основанията по т.7.4.5 се отнасят за лицата, които представляват участника
или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат

I
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правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи (чл. 55, ал.
3 от ЗОП).

7.7. За доказване на липсата на основания за отстраняване, Участникът, избран за
Изпълнител,представя:

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 (т.7.2.1) - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 (т.7.2.3) - удостоверение от органите по

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата
или участника;

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 (т.7.2.6) - удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 (т.7.4.1) - удостоверение, издадено от
Агенцията по вписванията.

7.7.1. Когато в удостоверението по т.7.7., буква "в" се съдържа информация за
влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54,
ал. 1, т. 6 (т.7.2.6), участникът представя декларация, че нарушението не е извършено
при изпълнение на договор за обществена поръчка.

7.7.2. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по т.7.7., букви "а" до .л" вкл., издаден от компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

7.7.3. В случаите по т.7.7.2, когато в съответната държава не се издават документи
за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно
законодателството на съответната държава.

7.7.4. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

7.8. Когато Участникът се позовава на капацитета на трети лица при изпълнение
на поръчката, независимо от правната връзка между тях, за тях трябва да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата (чл. 65, ал. 4 от ЗОП).

7.9. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение
на поръчката, за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата
(чл. 66, ал. 2 от ЗОП).

7.10. Съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с
дружествата, регистрирани в юрисддикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС),
на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на
контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по
обществени поръчки по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от
характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружеството, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. Участниците следва да имат предвид разпоредбата на чл. 5, ал.
1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС при подаване на офертата си.

Обстоятелствата се декларират чрез попълване в раздел Г "Други основания за
изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на
възлагащия орган или възложителя на държава членка" от част трета "Основания за
изключване" на ЕЕДОП;

7.11. Лицата по чл. 54, ал. 2 (т.7.3) и чл. 55, ал. 3 (т. 7.6) от ЗОП са:
а) лицата, които представляват участника или кандидата;
б) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или

кандидата;
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в) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейно с а на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го ица,
членовете на управителните или надзорните органи.

7.12. Лицата по т. 7.11, букви а и б, са както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търго ския

закон; I
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по Чl' 105

от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244 ал. 1
от Търговския закон; I

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244 ал. 1
от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която •• е
регистриран;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива. Когато лицет има
повече от един прокурист , декларацията се подава само от прокуриста, в ~иято
представителна власт е включена територията на Република България, съо ветно
територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал.
2, т. 15 ЗОП.

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, оито
представляват, управляват и контролират кандидата или участника
законодателството на държавата, в която са установени.

8. ОФЕРТА
8.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точ

обявените от Възложителя условия (чл. 101, ал. 5 от ЗОП).
Офертата се изготвя на български език, като до изтичане на срока за подавtне на

офертите, всеки участник има право да допълни или да оттегли офертата си (чл. НН, ал.
6 и 7 от ЗОП).

Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде ПОДИЗПЪЛНИfелна

друг участник не може да подава самостоятелна оферта. В процедура за възлагtне на
обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една съща
процедура, в противен случай подлежат на отстраняване на основание чл. 107, 1. 4 от
ЗОП.

8.1.1. Всяка оферта включва следните документи:
• единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за канд FaTa в

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а Ko~aTO е
приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юрид,ческо
лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажи~ани в
изпълнението на поръчката. В случаите по чл. 41 ал. 1 от ППЗОП, когато се подава
повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат

I
само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съот. етния
стопански субект. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които
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се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган,
който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя
информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя;

• документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо (чл. 56 от ЗаП);

• документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП (когато е приложимо), а именно -
копие от документ, от който да е видно правната основание за създаване на
обединението, както и информация във връзка с конкретната обществена поръчка
относно правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на
отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява
всеки член на обединението. Възложителят има изискване за солидарна отговорност
съгласно чл. 37, ал. 3, т. 2 от ППЗОП;

8.1.2. За доказване годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност от участниците в съответствие с чл. 60 от ЗаП:

• Разрешително за ползване на воден обект, издадено от Басейнова дирекция за
управление на водите, Източнобеломорски район с център Пловдив, по смисъла на чл.
46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, издадено на името на участника, или валиден към
момента на подаване на офертата Договор за доставка на инертни материали с лице
(физическо или юридическо), притежаващо Разрешително за ползване на воден обект,
издадено от Басейнова дирекция за управление на водите, Източнобеломорски район с
център Пловдив, по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 4 от Закона за водите;

Обстоятелствата се декларират в ЕЕДОП, част четвърта, раздел А "Годност", т. 2,
а документите (разрешителните) са изискуеми при условията на чл. 67, ал. 5 и в
хипотезите на ал. 6 от ЗаП.

8.1.3. За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците в
съответствие с чл. 61 от ЗаП:

• минимален общ оборот в размер на 6 ООО 000,00 (шест милиона) лева, за
последните три приключили финансови години (2014, 2015 и 2016), в зависимост от
датата на която е създаден участникът или е започнал дейността си. Обстоятелството се
декларира в ЕЕДОП, част четвърта, раздел Б "Икономическо и финансово състояние", т.
1а, а документите (счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи) потвърждаващи
гореописаното са изискуеми при условията на чл. 67, ал. 5 и в хипотезите на ал. 6 от ЗаП
при условие, че не е публикуван в Търговския регистър.

• минимален оборот от доставките, попадащи в обхвата на поръчката - 2 млн.
лв., без ДДС, изчислени на база годишни обороти за последните три приключили
финансови години, в зависимост от датата на която е създаден участникът или е
започнал дейността си. Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, част четвърта, раздел Б
"Икономическо и финансово състояние", т. 2а, а документът (справка) потвърждаващ
гореописаното е изискуем при условията на чл. 67, ал. 5 и в хипотезите на ал. 6 от ЗаП.

8.1.4. За доказване на техническите и професионални способности на участниците
в съответствие с чл. 63 от ЗаП се изисква:

• Списък на изпълнените доставки с предмет и обем, идентичен или сходен с
предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, включително с посочване на стойностите, датите и получателите. Минимално
изискване - най-малко 3 (три) удостоверения за добро изпълнение на Доставка/и с
предмет и номенклатурен обем идентичен или сходен с предмета на настоящата
процедура. Списъкът се попълва в ЕЕДОП, част четвърта, раздел В "Технически и
професионални способности", т. 1б, а удостоверенията за извършена доставка са
изискуеми при условията на чл. 67, ал. 5 и в хипотезите на ал. 6 от ЗаП. Участниците
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следва да имат предвид, че в удостоверенията трябва да са описани и номенклаТJ.ите,
които участникът е доставял, както и телефони за връзка и лице за контакт;

• Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо обору ване,
необходими за изпълнение на поръчката. Минималният брой и вид техника, неоБХ9дима
за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, която учаСТ1·икът
трябва да декларира в офертата си е, както следва:

Разполагаемост на товарни автомобили - минимум 7 (седем) броя, които тря 'ва да
отговарят на следните условия:

- да са снабдени с покривала;
- да са с общо тегло не по-малко от 20 тона;
- саморазтоварващи се.
Информацията (Списък на техническото оборудване, вкл. транспортните средства)

се предоставя в ЕЕДОП, част четвърта, раздел В "Технически и професионални
способности", т. 9. Документът (списък) е изискуем при условията на чл. 67, ал. 5 и в
хипотезите на ал. 6 от ЗОП;

• Да притежава Сертификати от акредитирани лица за контрол на качеСJВОТО,
удостоверяващи съответствието им с посочените стандарти в Техническата
спецификация. Информацията (Списък на сертификатите за всяка номенклатура от
Техническата спецификация) се предоставя в ЕЕДОП, част четвърта, раздfЛ В
"Технически и професионални способности", т. 12. Документите (сертиФrкати
доказващи съответствието на стоките с изискванията на посочените от Възлож~теля
стандарти) са изискуеми при условията на чл. 67, ал. 5 и в хипотезите на ал. 6 ОТIЗОП.
Анализите на материалите да бъдат извършени не по-късно от 1 (една) година реди
датата на подаване на офертата.

8.1.5. Офертата включва:
8.1.5.1. Техническо предложение, съдържащо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие
спецификации и изискванията на Възложителя - Образец 1;

в) декларация за съгласие с клаузите на проектодоговора -
Възложителя;

г) декларация за срока на валидност на офертата - по образец на Възложителя;
Техническото предложение на Участници, за които е установено, 'ile не

отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, няlма да
бъ е ано. еновото пеложение на Участник/ и чиято о е {а не
отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

8.1.5.2. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника от осно
цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично израЖ9ние -
Образец 2. Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис:
"Предлагани ценови параметри", поставен в опаковката с офертата. l'

8.1.6. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети л~ща за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще изфолзва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа
информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 65 и ЧЛ'l66 от
ЗОП.

8.1.7. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да преДIтавят
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посо ена в
ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на проце урата.
(чл. 67, ал. 5 от ЗОП).

с техниче1ските

по образ ц на
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Участниците в процедурата следва да имат предвид, че всички упоменати от тях
декларативни обстоятелства имат правно обвързваща сила и са съотносими изцяло към
сключване на договор.

8.1.8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от Участника.

8.2. Указания за попълване на ЕЕДОП:
8.2.1 Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 зап се

отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е
налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата,
свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от
лицата.

8.2.2. В случаите когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата,
свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което
може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

8.2.3. Възложителят може да допусне възможността информацията за съответствие
с критериите за подбор да се предостави чрез попълване в ЕЕДОП единствено на част IV
"Критерии за подбор", раздел "Общо указание за всички критерии за подбор".
Възможността се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на
процедурата.

8.2.4. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се
съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който
съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация
за тези обстоятелства служебно на възложителя.

8.2.5. Участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да
представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под
която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които
участват, или длъжностите, които заемат.

8.2.6. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на
офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки
се описват вЕЕДОП.

8.2.7. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане
на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

8.2.8. Кандидатите и участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в
3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или
посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.

В този случай, Възложителят предава уведомлението на председателя на
комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП са получени
от възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на
новонастъпилите обстоятелства.

8.3. Участникът комплектова офертата си по следния начин:
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Опаковката съдържа:
• Документи за съответствие на участника с изискванията към личното съст яние

и критериите за подбор; t
• Информацията и документите описани в т. 8.1.5.1 от настоящите услов я за

бсяка една обособена позиция, за която участникът подава оферта; .
• Плик с надпис "Предлагани ценови параметри", в който се поставя цеНjВОТО

предложение на участника - попълнен Образец N2 2.
Неспазването на посочените изисквания води до отстраняване на Участrика

на основание чл. 107,т. 2, буква "а" от ЗОП.
Всички ксерокопия на документите да бъдат заверени с надпис: "Вярно с

оригинала", подпис на представляващия фирмата и мокър печат. I
Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български fЗИК.

Всички приложени документи на чужд език, изисквани от ВЪЗЛОЖИfеля,
задължително се придружават с превод на български език от заклет прев дач.
Допуска се представяне на каталози без превод на български език.

не са :Ъ~Иг:;:кД:~~~:::~~~~~~::В;:~:;а~Р:;:;:;::е:аин: :н~:~::~:ивт:р::::, (t::::
документ) или да бъдат придружени с текст от преводач, превел съдържание~о им.
Представляващите участниците лица, които не са български граждани, но влrдеят
писмено и говоримо български език, следва да удостоверят документално това
обстоятелство чрез представяне на диплом, удостоверение и/или нотаРjално
заверена декларация.

8.4. Предложените цени следва да бъдат в български лева, без ДДС, с TOjIHOCT

до втория десетичен знак, в лева, без ДДС, записани цифром, съобразно начина, УКfЗан в
Образец N2 2, включващи всички необходими разходи на участника по ДOCTaBK~a на
стоките франко складова база на Възложителя, находяща се в ПСОВ - гр. Пловди' , ул.
"Ягодов ско шосе". Участниците трябва да предложат цени по всяка ед la от
номенклатурните позиции по начина, указан в Образец 2. I

8.5. Документите свързани с участието в процедурата, се представят в запе,атана
непрозрачена опаковка от Участника или от упълномощен от него представител - ~ично
или чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка
(чл. 47, ал. 1 от ППЗОП). Опаковката се адресира: I

До "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септеf'1ВРИ"
250, Отдел "Договорно-правен", стая 307-308; ОФЕРТА за участие в открита про~едура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на инертни Mamepuru за
нуждите на "В и К" ЕООД -Пловдив".

Посочва се името, адреса за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на
фирмата-участник. При участници обединения се посочват участващите в обединението.

При приемане на документите върху опаковката се отбелязват поредният ,омер,
датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регисrр' за
което на приносителя се издава документ (чл. 48, ал. 1 и 2 от ППЗОП).

8.6. Възложителят не приема за заявления за участие в процедурата и о i ерти,
които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапез атана
опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбеля ват в
регистъра. (чл. 48, ал. 1 и 3 от ППЗОП).

8.6.1. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления
за участие или оферти пред стая 307-308, отдел "Договорноправен", все още има ~I кащи
лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложите Iя и от
присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от спис ка се
завеждат в регистъра по т. 8.5. Не се допуска приемане на заявления за участ е или
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оферти от лица, които не са включени в списъка.
8.7. Срокът на валидност на офертите е времето, през което Участниците са

обвързани с условията на представените от тях оферти и този срок не може да бъде по-
кратък от посочения в обявлението от датата на подаване на офертите. Възложителят
може да изиска от класираните Участници да удължат срока на валидност на офертите си
до момента на сключване на договора за обществена поръчка.

8.8. Обмен на информация
8.8.1. С публикуване на документите по процедурата на профила на купувача се

приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно
отразените в тях обстоятелства (чл.42, ал. 7 от ЗаП)

8.8.2. Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗаП в
тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната
преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните
доклади на комисията или на журито.

8.8.3. Решенията се изпращат:
а) на адрес, посочен от кандидата или участника:
б) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с

електронен подпис, или
в) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна

разписка;
г) по факс.
8.8.4. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на

датата на получаване на решението.
8.8.5. Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от

начините, посочени в т. 8.8.3., възложителят публикува съобщение до него в профила на
купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

9. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
9.1. Гаранция за изпълнение на договора - Участникът, определен за

изпълнител, при подписването на договора представя гаранция за изпълнение на
договора за обществена поръчка в размер на 1 (един) О/О от стойността на договора,
при условията на чл. 111 от ЗаП. Общата стойност на договора е равна на
произведението от предлаганата цена от определения за Изпълнител участник,
умножена по броя години на действие на договора (в случая четири години). Гаранцията
се представя в една от следните форми:

9.1.1. Парична сума, внесена по банкова сметка IBAN: BG21 STSA 9300 00109742
92, банков код BIN: STSABGSF при "Банка ДСК" ЕАД - Пловдив, под. Център, или
внесена в касата на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив. Банковите
разходи, свързани с превода на сумата са за сметка на Изпълнителя;

9.1.2. Банкова гаранция в оригинал, като тя е безусловна, неотменяема и
непрехвърляема, покриваща 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за
изпълнение и е със срок на валидност, срока на действие на договора плюс 30 (тридесет)
дни. Банковата гаранция следва да съдържа условие, че при първо поискване банката
следва да заплати сумата по гаранцията, независимо от направените възражения и
защита, възникващи във връзка с основните задължения. Всички банкови разходи, такси,
комисионни и други плащания свързани с обслужването на превода на гаранцията,
включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя;

9.1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността
на изпълнителя, със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30
(тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по
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тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при
пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използва Iа за
обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключванеjГО на
застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховкаiа за
изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в по за на
възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

9.2. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранци та за
изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

10. МЯСТО И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
10.1. Отварянето на офертите ще се извърши на посочения в обявлението ен и

час, в Заседателната зала на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Пловдив, бул.
"Шести септември" 250.

10.2. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата
I

или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за м сово
осведомяване.

11. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
ОФЕРТИТЕ

11.1. Критерии за оценка на офертите, начин за определяне на тежестта им в
комплексната оценка - оптимално съотношение качество/цена, в това число:

Кl - Предлагана цена - 80%
К2 - Срок на доставка - 20%

11.2. Методика за определяне на комплексната оценка (КО) на офертите:
11.2.1.К1- Предлагана цена - 0-80 точки
Този критерий се изчислява по следната формула:
К 1= (К 1 минимална / К 1 конкретна) *80
Където Кl конкретна е получената стойност съгласно Образец 2.
Участниците следва да предложат единични цени по всяка ед а от

номенклатурните позиции, както и обща цена, по начина указан в Образец 2. Цен та се
образува като сума от единичните цени на всяка номенклатурна позиция от инеdтните
материали, описани в Техническата спецификация, умножени по ориентировъ ните
количества за 12 (дванадесет) месеца.

В случай, че не посочат единични цени за всяка една номенклатурна позици я, ще
бъдат отстранени от участие на основание ЧЛ.l07, т.2, буква "а" от ЗОП.

11.2.2.К2 - Срок на доставка - 0-20 точки
Този критерий се изчислява по следната формула:
К2 = (К2 минимален/ К2 конкретен)*20
Срокът на доставка трябва да бъде еднакъв за всяка номенклатурна позиция. Не се

допускат варианти в сроковете на доставка на отделните номенклатури. Участвиците са
длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат срок на достаВlка, не
по-кратък от 1 (един) работен ден. В случай, че участниците посочат срок на доставка
несъобразен с посочените по-горе изисквания, ще бъдат отстранени от по-нататъшно
участие на основание ЧЛ.107, т.2, буква "а" от ЗОП.

Крайната комплексна оценка се изчислява по следната формула:
КО=К1+К2

Участникът, събрал максимален брой точки по комплексна оценка, се
класира на първо място. l

12. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
12.1. За провеждане на процедурата за възлагане на обществена по ъчка,

възложителят назначава комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП. I
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12.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.

12.3. Получените оферти се предават на Председателя на Комисията, за което се
съставя протокол с данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Протоколът се подписва от
предаващото лице и от Председателя на Комисията.

12.4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и
Протокола по т. 12.3.

12.5. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
опаковки, оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Най-малко трима от членовете
на Комисията подписват техническото предложение и плика с надпис "Предлагани
ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на
другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис
"Предлагани ценови параметри".

12.6. След извършването на действията по т. 12.4 и т. 12.5 приключва публичната
част от заседанието на Комисията.

12.7. Комисията разглежда документите по т. 8.1.1. (чл. 39, ал. 2 от ППЗОП) за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени
от възложителя, и съставя протокол.

12.8. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по
т. 12.7. и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на
публикуването му в профила на купувача.

12.9. В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола по т. 12.7.
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния
срок за получаване на оферти или заявления за участие.

12.10. Възможността по т. 12. 9. се прилага и за подизпълнителите и третите лица,
посочени от кандидата или участника. Кандидатът или участникът може да замени
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото
лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на
техническото предложение.

12.11. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по
чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от
едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

12.12. След изтичането на срока по т. 12.9. Комисията пристъпва към разглеждане
на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

12.13. Комисията може при необходимост при извършването на предварителния
подбор и на всеки етап от процедурата:

12.13.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване
на информации от други органи и лица;

12.13.2. да изисква от участниците разяснения за заявени данни.
12.13.3. да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от

документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
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е уста~~::~:оч~и::~:~:веа~:~г~:::~::::нии:е:аК=:::~:~~~:~~~Я::~~~:~:~~:~~~1~:::~
чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС) и на критериите за подбор.

12.15. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техни че I кото
I

предложение, Комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила
оценяване на офертите по другите показатели. I

12.16. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
предложения, комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купflвача
датата, часа и мястото на отварянето. Съобщението съдържа и резултати е от
оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на цен вите
оферти се извършва публично при условията на т. 12.2. Комисията обявява резултатите
от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги
оповестява. I

12.16.1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или раз:ходи,
което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната

~ Iстоиност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка,
възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване,
която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. I

12.16.2. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълн1ота и
обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При
необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация.
Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само JoraTo
представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цен11аили
разходи.

12.16.3. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея це,а или
разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съотве~ните
предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свър~ани с
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колеКfИВНИ
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и TP~ДOBO

право. I
12.16.4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея це1а или

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на СЪОТВ9тните
предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участrикът
не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по
смисъла на чл. 107 от ДФЕС. I

12.16.5. Възложителите уведомяват Европейската комисия за всички случаи по т.
12.l6.4. I

12.16.6. Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на евояга
I

компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави Чfенки,
информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колсктивни
споразумения или национални технически стандарти, отнасящи се до доказателствата и
документите, представени във връзка с обстоятелствата, на които се позовава
участникът. I

12.17. Комисията класира Участниците по степента на съответствие на офеРfите с
предварително обявените от Възложителя условия. Когато комплексните оценки на две
или повече оферти са равни, Комисията прилага процедура съгласно разпоредбата на чл.
58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.

12.18. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си съгласно чл. рО, ал.
1 и 2 от ППЗОП. Докладът се подписва от всички членове и се предава на ВЪЗЛО1ителя
заедно с цялата документация. I
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13. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
13.1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,

класиран от Комисията на първо място и определен за Изпълнител в резултат на
проведената процедура. Договорът трябва да съответства на проекта на договор,
приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника,
въз основа на които последният е определен за изпълнител.

13.2. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е
изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от зап и са наложени от обстоятелства,
настъпили по време или след провеждане на процедурата.

13.3. Възложителят сключва договор в едномесечен срок след влизане в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок
от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител (чл. 112, ал. 6 от зап).

13.4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди
влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато
предварително изпълнение (чл. 112, ал. 8 от зап).

13.5. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди
изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в следните
случаи:

1. изпълнителят е определен в резултат на:
а) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 9 (договаряне без предварителна покана за участие)

ит. 13 (пряко договаряне) от зап и има само един поканен участник, или
б) процедура по чл. 18, ал. 1, т. 9 (договаряне без предварителна покана за участие)

ит. 13 (пряко договаряне) от зап, открита на основание чл. 79, ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1
или чл. 182, ал. 1, т. 1 от зап и има повече поканени участници;

2. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и няма
заинтересовани кандидати, или

3. договорът се сключва въз основа на рамково споразумение с един участник.
13.6. Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен при подписване на

договора:
13.6.1. Да удостовери съответствие с изискването по чл. 37, ал. 4 от ппзап във

връзка с ал. 1 и ал. 3, т. 2 от същия.
13.6.2. Да изпълни задължението си по чл. 67, ал. 6 от зап.
13.6.3. Да представи определената гаранция за изпълнение на договора.
13.6.4. Да извърши съответната регистрация (в случай на приложимост), представи

документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е постановено от
Възложителя в условията на настоящата поръчка.

13.7. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо
място:

1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или
3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
4. попада в хипотезата на чл. 5, ал. 1, т. 3 от зиФаДрюпДрстлтДс.
В посочените по-горе случаи възложителят може да измени влязлото в сила

решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи
втория класиран участник за изпълнител.
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13.8. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:
1. не е подадена нито една оферта, заявление за участие или конкурсен проеК1

I

IГили
не се е явил нито един участник за преговори;

2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за
представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи; I

3. всички конкурсни проекти не отговарят на предварително обявените условия от
възложителя;

4. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
5. са установени нарушения при откриването и провеждането Й, които не MOIГlaT да

бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
6. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 не се СК1ючва

договор за обществена поръчка; I
7. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложrтеля

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
8. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагаrе на

договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да
I

се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят
не е могъл да предвиди; I

9. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които
биха променили кръга на заинтересованите лица.

13.9. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;
2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта; I
3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените

условия от възложителя;
4. участникът, класиран на първо място:
а) откаже да сключи договор;
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1, или
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата, или
г) попада в хипотезата на чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. I
13.10. В случаите по 13.8., т. 7 възложителят задължително включва в решението

най-ниската предложена цена и не може да сключва договор със същия предмет з~ цена,
равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура
в рамките на същата година.

13.11. Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителятl може
да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само
ако решението за прекратяване е влязло в сила. I

13.12. Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на
изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато Iпреди
сключването на договора възникне обстоятелство по 13.8, т. 4, 6 и 8 или 13.9, т. 4.

14. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ I
14.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнит1елите,

посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освоб9ждава
изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка

l

·
14.2. Изпълнителите нямат право да:
14.2.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице

обстоятелствата по чл. 54 от зоп, I
14.2.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в

предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
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14.3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител,
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от
зап.

14.4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

14.5. Не е нарушение на забраната по Т.14.4. доставката на стоки, материали или
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са
част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

14.6. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54 от зап, както и при нарушаване на
забраната по Т.14.4. в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи Изпълнителят
сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на т.
14.1 - 14.5.

За всички неуредени в настоящата документация условия, се прилагат
разпоредбите на зап и ппзап.

Изготвил: .
(Гл. експерт ап - инж. Н. ожилова)

Съгласува .
(Гл. юрис нсулт - Георги Новаков)

Пловдив, бул, "Шести септември" 250, тел, +359 32 605 660, факс +359 32 626 403,
web: http://www.vik.bg. e-mail: vik@vik.bg

http://www.vik.bg.
mailto:vik@vik.bg
n.bozhilova
Text Box
Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД

n.bozhilova
Text Box
Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД



- 1 -
"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Пловдив

Днес, 2:0~:.Т~~:г~л:~;в,между "Водоснабдяваl,не и
канализация" ЕООД - Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив!. бул.
"Шести септември" NQ 250, ЕИК: 115010670, ИН по ЗДДС NQ: БG 11501е67О,
представлявано от Спартак Лъвов Николов, в качеството му на Управител, наричано по-
долу за краткост БЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и
.............................................................................. , със седалище и адрес на управлеjие -
гр. (с) , ул NQ·· i· ,

~~~~::::::::::::::::::::::::::::~~ ~~~~.~.~~~~.~.·:::.·::::::..:···~···~~~~~;~~~oп~е;с::вл.~.~.~1~··.~:
наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, (ВЪЗЛОЖИТЕ~ЯТ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно "Страните", а всеки от тях поотделно "CTpaHat"), на
основание чл. 112 от ЗОП и във връзка с Решение NQЗоп- ./ ! .
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК" ЕООД - Пловди1в" се
сключи този договор за възлагане на обществената поръчка при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА I
1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставки на

инертни материали (наричани по-нататък в договора "стока/та") за нуждите на
БЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани съгласно Техническата спецификация (Приложение fQ 1),

~;;~о;е:ие Т~;;Qи;:с~~:~р:зд~=~:~с;~~д;~:::~:, :ав ~З~т::~~;:::' с :;=~~:::::II::~:
настоящия Договор.

1.2 Доставките се извършват периодично или по заявка на Възложrтеля.
Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е
заявил и които са доставени при условията на настоящия Договор. I

1.3. Всяка доставка се прави след писмена заявка с приложена КЪМ
1

нея
спецификация.

1.4. Изпълнителят се задължава да доставя стоката, предмет на договора, в срок от
I

.............. работни дни след получаване на писмена заявка с приложената към нея
спецификация. I

1.5. Изпълнителят се задължава да доставя стоката франко склада на Възложителя,
находящ се в ПСОВ - гр. Пловдив, ул. "Ягодов ско шосе".

11.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
2.1. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на

3 990 ООО ,ОО (три милиона деветстотин и деветдесет хиляди) лева, без ДДС, но не е
ограничаваща и зависи от нуждите и възможностите на Възложителя. I

2.2. Доставените стоки се заплащат по единичната цена с включен Д!ЦС, в
Iзависимост от доставените количества, съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИfеля-

Приложение NQ3 към настоящия Договор. Цената, която Бъзложителят се заДЪЛЖiавада
заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на стоките, е крайната доставна FeHa с
ДДС и включва всички разходи за доставка на стоките до склада на ВЪЗЛОЖlителя,
находящ се в ПСОВ - гр. Пловдив, ул. .Ягодовско шосе", включително, но не само -
стойността на стоките, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и I(\JУГИ'
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Посочените в настоящия Договор единични цени остават непроменени за срока на
действието му.

2.3. Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ,
удостоверяващ приемането на стоката (кантарна бележка, приемо-предавателен
протокол за доставка), подписан от оправомощени представители на Страните и
съдържащ видовете, количеството на доставените стоки, тяхната единична и обща цена,
както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички
необходими законови реквизити.

2.4. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от ЗО
(тридесет) календарни дни от датата на подписване на документ, удостоверяващ
приемането на стоката (кантарна бележка, приемо-предавателен протокол за доставка) и
от издаване на фактурата.

2.5. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова
сметка, посочена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено
Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 7 (седем)
дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми
Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия договор
банкова сметка са надлежно извършени.

2.6. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на
Изпълнителя със съответната дължима сума.

111.МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
3.1. Доставяните стоки следва:
1) да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ,

съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, както
и другите данни, съобразно приложимите изисквания;

2) следва да бъдат с етикет с ненарушена цялост (при приложимост), посочващ
съдържанието и количеството, както и друга информация, посочена от производителя;

3) следва да имат добър търговски вид;
4) да се придружават със сертификат за качество за всяка доставка и съответни

сертификати, издадени от акредитирани лаборатории, както и указания за транспорт,
съхранение, придружени с превод на български език (където е приложимо).

3.2. Доставките на стоките се извършват след писмена заявка от страна на
Възложителя, предоставяна на Изпълнителя. Заявката следва да се предостави в писмена
форма по електронен път/факс/електронна поща/на представител на Изпълнителя и да
бъде изготвена по установен от страните образец (или посочена от Възложителя), като
съдържа подробно описание на заявените стоки и техните количества. Изпълнителят
уведомява Възложителя предварително и своевременно за датата на планираното
пристигане на доставката.

3.3. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен
документ, удостоверяващ приемането на стоката (кантарна бележка, приемо-
предавателен протокол за доставка) от Страните или техни упълномощени
представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на
настоящия Договор и съответствието на стоките с Техническото и Ценовото
предложение на Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с
направената заявка.

3.4. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените
стоки съобразно т. 3.3. от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише
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документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме
доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в КОЙfОсе
описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в т. 3.5.
по-долу ("Несъответствия") и се посочва срока, в който същите ще бъдат отстранеrи по
реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните
подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.

3.5. Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за: I

1) несъответствие на доставените стоки със заявеното/договореното количество
и/или със заявения/договорен вид;

2) несъответствието на доставените стоки с Техническото предложение и с
Техническата спецификация на Възложителя, Приложения към настоящия ДОГОВОР;I

3)несъответствие на доставените стоки с условията за транспорт, съхранеш1ие и
безопасност.

3.6. Рекламации за явни Несъответствия, съгласно т. 3.5. на достаВКfта с
Техническото предложение, с Техническата спецификация или с други изискваНfЯ, се
отбелязват в констативния протокол по т. 3.4 .. Рекламации за скрити Несъответст~ия се
правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено
Изпълнителя незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номера на
Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, вида на стоката,
точното количество на получените стоки, основанието за рекламация и конкретното
искане на Възложителя. I

3.7. Възложителят е длъжен да съхранява стоките съобразно условията, посочени от
производителя/доставчика и/или на съпътстващата документация.

3.8. Рекламация относно явни Несъответствия на доставените стоки със
заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или
несъответствие на вида и размерите с указаните в документацията на доставените стоки
и/или други Несъответствия на стоките, се вписват в констативния протокол по т. 3.4. и
са обвързващи за Изпълнителя.

3.9. При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените стоки с
Техническото предложение, с Техническата спецификация или с други изискванията на

И
~ Iдоставената стока, зпълнителят изпраща свои представител за констатиране на

скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването. Несъответствията се
отразяват в констативния протокол по т. 3.4. подписан от представители на Страните,
като при отказ за изпращане на представител от Изпълнителя, или отказ на
представителя на Изпълнителя да подпише протокола, Възложителят изпраща протокол
подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за последния.

3.10. При Несъответствия на доставените стоки с изискванията на Договора,
констатирани по реда на предходните алинеи:

(1) Изпълнителят заменя несъответстващите стоки с нови, съответно допълва
доставката в срок до 14 (четиринадесет) дни от подписване на съответния протокол от
Страните;

или
(2) цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите

стоки, ако не води до съществени изменения на договора.
3.11. В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по т.3.4.,

Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на
която същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора
ред, и при подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката lи при
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другите условия на настоящия Договор.
3.12. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение,

работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на
Изпълнителя и подизпълнителя или упълномощени от тях представители.

3.13. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на стоките,
предмет на доставка, преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на
приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-
предавателен протокол за доставка).

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. Изпълнителят се задължава да доставя стоките, предмет на настоящия

Договор, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на
Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на
Възложителя по цени, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя. Доставчикът
се задължава при извършване на всяка доставка да представя на Възложителя
документите, съгласно действащата в Република България нормативна уредба.

4.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да
упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

4.3. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на
Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените стоки или количества по
получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка.
При системен отказ на Изпълнителя (повече от три пъти в рамките на три месеца) да
изпълни направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право
да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора,
включително да усвои сумата по предоставената гаранция.

4.4. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на стоките до
посоченото от Възложителя в настоящия договор място, на свой риск и за своя сметка.

4.5. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно
предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.

4.6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия
Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения
начин на плащане.

4.7. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок до 14 (четиринадесет) дни от
сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата
подизпълнител, Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.
66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

4.8. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната
информация и документи за изпълнение на Договора.

4.9. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно
упълномощени представители протокола/документа за доставка и/или констативните
протоколи, както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в
настоящия Договор. При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да
подпише протокол, предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя
констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за

ПЛОВДИВ, бул. "Шести септември" К!! 250, тел.: 032/605 660; факс: 032/626403



- 5-
"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Пловдив

Изпълнителя. Констатации относно Несъответствието/съответствието на доставените
стоки с Техническото предложение, с Техническата спецификация или с други
изискванията на доставената стока, се вписват в протокола.

4.10. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените стоки с
изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този
Договор и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или ,рети
лица от несъответстващи стоки.

4.11. Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка възникнала при
извънредни обстоятелства и независещи от него причини.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените стоки, съгласно

условията и по начина, посочен в настоящия Договор.
5.2. Възложителят се задължава да приеме доставката на стоките, предмет на

доставка по реда на раздел 111, ако отговарят на договорените изисквания.
5.3. Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в

договореното време.
5.4. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на

стоките до склада си, находящ се в ПСОВ - гр. Пловдив, ул. "ЯгоДовско шосе", в срок и
без отклонения от договорените изисквания.

5.5. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно
~ Iидеиностите,подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката

предмет на Договора.
5.6. Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора стоки,

при условията посочени в настоящия Договор.
5.7. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяна'lа на

несъответстващи с изискванията на Договора стоки, или съответно намаляване на цената
по реда и в сроковете, определени в този Договор.

5.8. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато
Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато
Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора,
или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

5.9. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да
представи копия от договори за подизпълнение с посочените

Iсключи и да
в офертата

му
му

подизпълнители.
5.10. Възложителят е длъжен 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.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
6.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия

Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 1О/о (един процент) от
стойността на Договора. Общата стойност на договора е равна на произведението от
предлаганата цена от определения за Изпълнител участник, умножена по броя години на
действие на договора (в случая четири години).

6.1.1. Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на
Договора към датата на сключването му. I

6.1.2. Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:
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- парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя.

6.2. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по
банкова сметка на Възложителя, посочена в обявлението и условията за участие в
процедурата. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на
Изпълнителя;

6.3. Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът
И, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 1ОО % (сто
процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока
на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни.

6.3.1. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да
съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по
гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с
основните задължения.

6.3.2. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с
обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за
сметка на Изпълнителя.

6.4. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора,
плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се
лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на
Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде
използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по
сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно
обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на
Изпълнителя ..

6.5. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора
(назависимо от формата и) в срок от 30 (тридесет) дни, след изтичане на срока на
настоящия Договор и получаване на заявената стока по последната направена заявка.

6.6. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции,
независимо от формата, под която са предоставени.

6.7. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение
на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията
на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в
полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

6.8. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за
изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия
Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия
Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от
гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за
неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че:

6.8.1.Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен
(три или повече пъти в рамките на три месеца) отказ от страна на Изпълнителя за
доставка на заявени от Възложителя стоки; и/или при системно (три или повече пъти в
рамките на три месеца) Несъответствие на доставените стоки с договорените изисквания;
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6.8.2. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни
и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения
срок, както и отказ за доставка на заявени стоки, Бъзложителят има право да задържи от
гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите стоки или
на стоките, чиято доставка е отказана.

6.9. Бъзложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за ИЗПЪЛfение
суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия ДОПIОВОР,
поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

6.10. Б случай на задържане от Бъзложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят
е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до размера И, като I~Hece
задържаната от Бъзложителя сума по сметка на Бъзложителя, или учреди баrкова
гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера
в т.6.1.

VП. НЕУСТОЙКИ
7.1. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на

Изпълнителя, същият заплаща на Бъзложителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и
пет десети процента) от стойността на стоките, чиято доставка е забавена, или по
ОТНОllIениена които не са отстранени констатираните Несъответствия в договорения
срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от цената на стоката,
за която се отнася забавата.

7.2. При забава на Бъзложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет
десети процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 1О % (десет
процента) от размера на забавеното плащане.

7.3. При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя
да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 30 (тридесет) дни,
Бъзложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя
минимум двудневен срок за изпълнение. Б този случай Бъзложителят има право на
неустойка равна на 5 % (пет процента) от разликата между прогнозната стойност на
Договора по т. 2.1. и цената на извършените доставки в изпълнение на Договора.

7.4. Б случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на три месеца, чиято
основателност е установена по предвидения в Договора ред, Бъзложителят има право да
прекрати Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5 % (пет процента) от
разликата между прогнозната стойност на Договора по т. 2.1. и цената на извършените
доставки в изпълнение на Договора.

7.5. При прекратяване на настоящия Договор от Бъзложителя на някое от
основанията по т. 9.2, първо или второ предложение, Бъзложителят има право да получи
неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да
усвои сумите по предоставените гаранции.

7.6. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и
б

~ I

пропуснати ползи по о щия ред, независимо от начислените неустоики и независимо от
усвояването на гаранцията за изпълнение.

7.7. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Бъзложителя, по
следната банкова сметка - IБАN: БG21 STSA 9300 0010 9742 92, БIС: SТSАБGSF,
"Банка ДСК" ЕАД - Пловдив, ФЦ Пълдин. В случай че банковата сметка на
Бъзложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (три) дни от искането
на Бъзложителя за плащане на неустойка, Бъзложителят има право да заhържи
съответната сума от гаранцията за изпълнение.
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VПI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
8.1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за
Изпълнител.

8.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на
Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

8.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в
зап случаи и при предвидените в зап условия.

8.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение
на настоящия Договор е на Изпълнителя.

8.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в зап
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител,
обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание
за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на
пълния размер на гаранцията за изпълнение.

8.6. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата
на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
- приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
- действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение
на Договора;
- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.

8.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект (отделна стока) на Изпълнителя или на Възложителя,
Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

8.8. Разплащанията по т. 8.7. се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

8.9. Към искането по т. 8.8. Изпълнителят предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

8.10. Възложителят има право да откаже плащане по т. 8.8. когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
9.1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

• по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
• с изтичане на уговорения срок;
• 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;

• При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
Договора ("непреоДолима сила") продължила повече от 30 (тридесет) дни;
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• при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните в този
договор, считано от датата на влизане в сила на съответното решение.

9.2. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:
• при системни (три или повече пъти) в рамките на три месеца: (а) забавяrе на

доставка на стоки; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на
стоки, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на доставка;
и/или (г) доставки на стоки с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани
по реда на Договора;

• в случай че Изпълнителят използва подизпълните_!1, без да е декларирал TI~Ba в
документите за участие, или използва подизпълнител, които е различен от този, К9ИТО е

:~~~;=~H~CBce:cвc~:a~::;oB:~и~~:::;:~::~C:O:Be:::T::;~:=:H~:~Н;аП~Д:З::~d::и:
Договор;
• v Iпри деиствия или актове на компетентни държавни органи, които възпрепятстват

дейностите по изпълнението на настоящия договор.
9.3. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.ll8, ал.l от зап, без да

дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора ~реди,
освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.l, т.1 от зап. В последния случай,
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от
Страните.

9.4. Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения
между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя
дейности по изпълнение на Договора. I

9.5. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при
условията на чл. 116 от зап.

х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
10.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от
Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е
информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

10.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

10.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
10.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято

небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнение на Договора.

хт.конч-идюшихлвост (В случай на приложи~ост)
11.1. Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната

информация, получена при и по повод изпълнението на Договора:

11.2. Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата
да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална
информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти.
Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се
осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора
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и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност. Горното не се отнася в
случай, че следва да се предостави информация на компетентни държавни органи с оглед
на законовите им правомощия.

ХIl.ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
12.1. Договорът влиза в сила от (не по-рано от 06.01.2018 г.) и се сключва за

срок от 4 (четири) години.
12.2. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото

българско законодателство.
12.3. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят

изявления по изпълнението на настоящия Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Спартак Лъвов Николов - Управител
Телефон: 032/605-625
Email: vik@vik.bg

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Телефон: .
Email: .

12.4. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор,
следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за
действителност.

12.5. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на
правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги
представляват.

12.6. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в
настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират
писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за
промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящата точка се
считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

12.7. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата спрепоръчана
пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор
се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за
получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен
подпис.

12.8. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по
настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

12.9. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще
бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като
в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за
кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за
провеждането им.

12.10. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея,
всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на
Република България по реда на гпк.

ПЛОВДИВ, бул. "Шести септември" К!! 250, тел.: 032/605660; факс: 032/626403
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12.11. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:

12.12. За неуредени случаи в настоящия договор, включително такива по реда на
раздел девети, се прилагат действащите нормативни разпоредби в страната.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1. Техническа спецификация на Възложителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Ценово предложение на Изпълнителя.

Настоящият Договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - 1 (един) за
Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя.

Банкови реквизити:
IБАN: .
БIС: .
Банка: .

Банкови реквизити:
IВAN: БG21 STSA 9300 0010 9742 92
БIС: SТSАБGSF
"Банка ДСК" ЕАД - Пл-в, ФЦ Пълдин

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .
( )

БЪЗЛОжИТЕЛ: .
(Управ тел - Спартак Николов)

Съгласувал
(Гл. юриск

Пловдив, бул. "Шести септември" К2 250, тел.: 032/605 660; факс: 032/626403

n.bozhilova
Text Box
Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД






