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1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка – 

Приложение No 11 

2. Обявление за обществена поръчка – Приложение No 12 

3. Пълно описание на обекта на поръчката. 

 

3.1. Наименование – „Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на 

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“.  

3.2. Обособени позиции – не. 

3.3.  Обект на поръчката – услуга. 

3.4.  Място на изпълнение – Помпите ще се транспотрират от и до Централен склад на 

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, находящ се в Източна Индустриална Зона, гр. 

Хасково. 

3.5. Описание - Изпълнителят извършва ремонт, за период от 12 /дванадесет/ месеца, 

на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и 

Канализация” ЕООД, гр. Хасково, след писмена заявка от Възложителя. Ангажимент на 

Изпълнителя ще бъде и транспортирането на сондажните помпи и помпите сух 

монтаж от Централен склад на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, находящ се в 

Източна индустриална зона гр. Хасково до мястото, където ще се извършват ремонтите 

дейности и връщането им до Централен склад на Възложителя, като осигури 

необходимите за подмяна резервни части /петови лагер, радиален лагер, работно 

колело, направляващ апарат, корпус, лагери, валове и др./, извърши изпитание на стенд 

и баланс на работното колело. Всичко това трябва да бъде включено в предложените 

единичните цени. Обема на услугата се определя от нуждите на Възложителя. 

Възложителят не се задължава с минимален обем за периода на  Договора. 

3.6.  Обем на поръчката - ремонтът е необходим на Възложителя, за отстраняване на 

повреди по помпи сух монтаж и потопяеми помпи. Обема на повредите и авариите не 

може да се прогнозира, поради което не може да се определи и обема на нужните 

услуги за периода на Договора. Посочените в спецификацията услуги ще служат само 

за целите за определяне на Изпълнител. Стойността на договора, изчислена на база 

прогнозния обем на услугата спрямо преднодната догина е 170 000 лв. /сто и седемдесет 

хиляди лева/ без ДДС. 

3.7. Срок на Договора – 12 /дванадесет/ месеца.  

3.8. Срок за извършване на услугата – 5 /пет/ работни дни след писмена заявка от 

Възложителя.  

3.9. Гаранционен срок - 6 /шест/ месеца, от датата на подписване на приемо-

предавателен протокол, за съответната помпа .  

3.10. Срок на плащане – до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на 

представяне на фактурата.  

3.11. Срок на валидност на офертите – 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок 

за получаване на офертите.  
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3.12. Не се допуска вариантност на предложенията. 

3.13. В изпълнение на разпоредбата на чл. 30 и чл. 32 от ЗОП да се счита добавено „или 

еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени 

стандарти, технически одобрения или спецификации, или други технически еталони по 

чл. 30, ал. 1, т.1 и 2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство. 

 

4. Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация. 

Условия свързани с изпълнение на поръчката: 

4.1.  Изискуеми гаранции 

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя в оригинал от участника  в 

процедурата и е 1700 лв. /хиляда и седемстотин лева/. 

Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на 

валидност на офертата на участника. 

Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 1 % /един 

процент/ от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.  

Гаранциите се представят в една от следните форми:  

депозит на парична сума в 

- Централната каса на Възложителя, гр. Хасково, ул. „Сакар” No 2, ет. 4, стая No 44, 

или  

- по следната банкова сметка на „Банка Пиреос България” АД,  

IBAN: BG85PIRB73241600851410; BIC PIRBBGSF  

или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.  

 

4.2.  Условия и начин на плащане:  

Заплащането на извършените доставки се извършва по банков път, в български лева, по 

банкова сметка посочена от Изпълнителя. Ако е дължим съгласно действащото 

законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за 

изпълнение на договора. Дължимата сумата се изплаща на Изпълнителя в срок до 30 

/тридесет/ календарни дни, считано от датата на представяне на фактурата. 

4.3. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.  

 

Условия за участие: 

 

4.4. Изисквания към участниците. /Изискуеми документи и информация/. 

 Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 

4.4.1.  Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАT и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. 

електронен, за кореспонденция, при провеждане на процедурата; 

4.4.2.  Декларация по чл. 47, ал. 9 /Приложение 1/. 
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4.4.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от 

ЗОП – ако е посочено в Обявлението. 

4.4.4. При участници обединения следва да се представи копие на договора за 

обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците 

в обединението и  документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият; 

4.4.5.  Оригинал на банкова гаранция или документ за гаранция за участие под формата 

на парична сума; 

4.4.6.  Техническо предложение за изпълнение на поръчката, към което, ако е 

приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Техническото предложение се 

изготвя по образец /Приложение No 2/ на Възложителя в документацията за участие, поставя 

се в отделен запечатан плик и се надписва съгласно изискванията на Възложителя; 

 При подаване на офертата участникът може да посочи в декларация коя част от 

техническото предложение има конфиденциален характер и да изисква от 

Възложителя да не я разкрива. 

4.4.7. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 

предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 

стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители /Приложение No 

7/; 

4.4.8. Декларация от подизпълнителите за съгласие - /Приложение No 8/, както и за 

липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 

4.4.9. В случай, че не се използват подизпълнители, участникът изрично да декларира, 

че няма да се използват такива - /Приложение No 9/. 

 4.4.10. Ценово предложение. Изготвя се по образец /Приложение No 3/ на Възложителя в 

документацията за участие; 

4.4.11. Декларация, за приемане на условията в проекта на договор /Приложение No 10/; 

4.4.12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

4.4.13. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по чл. 56,  ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението.  

4.4.14. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по чл. 56,  ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за 
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участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 

подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6. 

4.4.15. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 

1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т.т.  4, 5 и 

11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.  

4.4.16. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписите, когато офертата или 

документите са подготвени или представени от пълномощник.  

4.4.17. Списък на договори за за извършени услуги от сходен характер, изпълнени през 

последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен 

от препоръки за добро изпълнение; 

4.4.18. Сертификат ISO 9001:2008 на участника или еквивалент. Сертификатите трябва да 

бъдат с обхват на приложение на дейността, която е предмет на настоящата процедура; 

4.4.19. Документ, удостоверяващ, че участника разполага със собствен цех за извършване 

на ремонтните работи; 

4.4.20. Документ, удостоверяващ, че участника разполага със собствен транспорт, 

подходящ за извозване на сондажните помпи и помпите сух монтаж; 

4.4.21. Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие. 

4.5.  Икономически и финансови възможности. 

 Участникът следва да има положителен финансов резултат за последната 

приключена финансова година /2014/. 

4.6.  Технически възможности. 

Изискуеми документи: 

 Списък на договори за за извършени услуги от сходен характер, изпълнени през 

последните три години, включително стойностите, датите и получателите, 

придружен от препоръки за добро изпълнение; 

 Сертификат ISO 9001:2008 на участника или еквивалент. Сертификатите трябва да 

бъдат с обхват на приложение дейността, предмет на настоящата процедура; 

 Документ, удостоверяващ, че участника разполага със собствен цех за извършване 

на ремонтните работи; 

 Документ, удостоверяващ, че участника разполага със собствен транспорт, 

подходящ за извозване на сондажните помпи и помпите сух монтаж; 
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Минимални изисквания: 

 Да е изпълнил най-малко 3 договора от сходен характер, количество и обект на 

поръчката. 

 Да представи най-малко 3 препоръки за добро изпълнение на договори. 

 

 

5. Техническа спецификация.  

За посочените в таблица 1 сондажни помпи, се предвиждат следните ремонти: 

пренавиване на статор, смяна на петови лагер, смяна на радиален лагер, смяна на 

работно колело, смяна на направляващ апарат. Помпите да преминават изпитание на 

стенд и да се издава протокол за това изпитание Q/H характеристики. 

За посочените в таблица 2 помпи сух монтаж, се предвиждат следните ремонти: смяна 

на корпус, смяна на лагери, смяна на работно колело, ремонт на валове, смяна на 

направляващ апарат. Задължително да се прави баланс на работното колело. Помпите 

да преминават изпитание на стенд и да се издава протокол за това изпитание Q/H 

характеристики, с изключение на позиции No No 24, 25, 40, 43, 48, 58 и 64. 

При аварийни ситуации изискващи спешност избраният за Изпълнител да извършва 

необходимите ремонтни дейности за 24 /двадесет и четири/ часа. 

Транспортирането на сондажните помпи и помпите сух монтаж от Централен склад на 

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, находящ се в Източна индустриална зона гр. 

Хасково до мястото, където ще се извършват ремонтите дейности и връщането им до 

Централен склад на Възложителяще се извършва за сметка на Изпълнителя. 

В единичните цени от „Предлагана цена” – /Приложение № 3/ да бъде включена и 

цената на вложените материали /резервни части – петови лагер, радиален лагер, 

работно колело, направляващ апарат, корпус, лагери, валове и др./, баланс на работното 

колело, изпитание на стенд, както и цената за транспортирането на помпите.  

 

Таблица 1 - Сондажни помпи, с които разполага дружеството към момента, и за които са 

предвидени услугите по настоящата процедура: 

№ Тип 
Двигател, мощност, 

KW 

1 ksb-upa 13 

2 wilo-emo 26 

3 ksb-upa 25 

4 ksb-upa 35 

5 NR152C/15 22 
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6 NR152C/10 15 

7 SP46-8 13 

8 SP77-18 63 

9 SP 95-4 18,5 

10 NR201X/10 18,5 

11 SP46-11 18,5 

12 NR630-12 22 

13 NR152D/8 13 

14 SP46-4 7,5 

15 TWU6-2405 5,5 

16 SP 60-4 7,5 

17 S151B4 9,2 

18 S151A-2 7,5 

19 TWU8-8003 15 

20 NR201X/16 30 

21 SP77-11 37 

22 NR151B/8 7,5 

23 SP30-26 22 

24 NR623-7 11 

25 SP30-22 22 

26 TWU4-1610 2,2 

27 SP77-7 26 

28 TWU6-1815 11 

30 NR152B/12 9,2 

31 SP60-4 7,5 

32 SP60-3 5,5 

33 SP46-3 5,5 

34 SP30-4 4 

35 NR201A/16 45 

36 SP46-6 9,2 

37 FS98C/12 45 

38 G620R3C1 45 

39 ЗЬОФЕЛ 30 

40 G625R4C1 70 

41 NR152/B12 5,5 

42 S-181B/3 22 

43 S-151A/4 7,5 

44 S-152X/7 7,5 

45 S-253A/5 132 

46 NR 201A/16 45 
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47 S151/A3 5,5 

48 S181/A4 18,5 

49 S151/A3/A 5,5 

50 S151/A10 18,5 

51 NR152/C3 4 

52 NR152/A15 22 

53 SPX-80-R 4 

54 NR201/B4 18,5 

55 NR152/B26 22 

56 NR151/B8 3 

57 NR201A6 15 

58 MBSH/B5 1,5 

59 MBSH/C5 2,2 

60 MBSH/X4 1,1 

61 11ПВ25х4 25 

62 11ПВ25х2 16 

63 11ПВ25х3 20 

64 11ПВ25х6 40 

65 11ПВ25х5 32 

66 WILO NU501 18 

 

 

 

Таблица 2 -  помпи сух монтаж, с които разполага дружеството към момента, и за които са 

предвидени услугите по настоящата процедура:  

 

№ Тип 

1 CWH151D/13 

2 6Е50 

3 4MT25X4 

4 7МТ32Х7 

5 MК40/16 

6 11MT32X6 

7 CR2 

8 3МТ18Х6 

9 3МТ18Х5 

10 BL40/220 

11 MVI 1607  

12 BL32/160 

13 MK40/11 

14 MVI 3211 
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15 MVI 1610-6 

16 MK50/9 

17 MVI 5206 

18 MK40/6 

19 MVI 3206 

20 MVI 1604 

21 BL 65/210 

22 CWM201A/6 

23 BL 65/170 

24 OMEGA150 

25 350D140A 

26 MVI 7006 

27 CR 10-14 

28 4МТ25Х5 

29 NP50/200 

30 WRH65/4 

31 BL 80/250 

32 WRH 125/5 

33 ASP 150 E 

34 ASP 150 G 

35 NP100/250 

36 WRH 64/4 

37 BL 80/200 

38 WRH 125/6 

39 BL 50/260 

40 350Д140 

41 CR90-6 

42 WRH80-3 

43 WRH 31/11 

44 100Е90 

45 70М32Х4 

46 25Е80 

47 50Е80А 

48 OMEGA250 

49 18МТ32Х6 

50 400Д190 

51 100Е12 

52 NK 80-200/200 

53 18МТ32х6 

54 18МТ32х5 
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55 18МТ32Х4 

56 18МТ32х3 

57 70МТ32Х5 

58 200Д90М 

59 70МТ32Х4 

60 28МС45х2 

61 45МТ45х4 

62 MK 40/14 

63 MK 50/7 

64 SKD 250-560 

65 45МТ45х3 

66 SAER MBSC 

67 SAER MK65/10 

68 70M32.3 

69 WILO QUFA-160M-28 

 

*Забележка: при необходимост от подмяна на повредена част, същата да бъде върната на 

възложителя, ведно с ремонтираната помпа, като това бъде отбелязано в приемо-

предавателния протокол. 

 

      Изготвил техническата спецификация: Андрей Андреев - ТЕМА 

 

6. Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена“, формирана по следната 

методика. 

7. Методика на оценяване, определяща класирането на участниците въз основа 

на комплексна оценка (КО), където  

 

КО = ОТ1 х 50т. + ОТ2 х 50т.  

Максималната Комплексна оценка е 100 точки. 

ОТ1 е оценка на услугите от Таблица 1 с тежест 50 точки 

ОТ2 е оценка на услугите от Таблица 2 с тежест 50 точки 

До оценяване ще бъдат допуснати само офертите на участниците, които отговарят на 

изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.  

На първо място ще бъде класиран участникът получил най-висока комплексна оценка 

(КО). Останалите участници ще бъдат класирани на 2-ро и т.н. място в низходящ ред, в 

зависимост от получената комплексна оценка (КО). Ако участник направи предложение 

0 по някой от показателите, то за изчисленията следва да бъде заменено с 0,00001.  
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7.1. ОТ1 = ОУ11 + ОУ12 + ОУ13 + ОУ14 + ОУ15, където 
 

ОУ11 е оценка по критерия – Предлагана цена за Пренавиване на статор, формирана 

по следния начин: 

ОУ11 =  Ц11 (минимум) х Н11, 

                                                     Ц11  (участник) 
 

Където “Ц11 (минимум)” е минималната предлагана цена от участниците, а “Ц11 

(участник)” е цената, предлагана от оценявания участник.   

Тежестта на показателя (ОУ11) е Н11 = 0,4 точки. 

 

ОУ12 е оценка по критерия – Предлагана цена за Смяна на петови лагер, формирана 

по следния начин: 

ОУ12 =  Ц12 (минимум) х Н12, 

                                                     Ц12  (участник) 
 

Където  “Ц12 (минимум)” е минималната предлагана цена от  участниците, а “Ц12 

(участник)” е цената, предлагана от оценявания участник.   

Тежестта на показателя (ОУ12) е Н12 = 0,05 точки. 

 

ОУ13 е оценка по критерия – Предлагана цена за Смяна на радиален лагер, 

формирана по следния начин: 

ОУ13 = Ц13 (минимум) х Н13, 

                                                     Ц13  (участник) 
 

Където  “Ц13 (минимум)” е минималната предлагана цена от  участниците, а “Ц13 

(участник)” е цената, предлагана от оценявания участник.   

Тежестта на показателя (ОУ13) е Н13 = 0,2 точки. 

 

ОУ14 е оценка по критерия – Предлагана цена за Смяна на работно колело, 

формирана по следния начин: 

ОУ14 = Ц14 (минимум) х Н14, 

                                                     Ц14  (участник) 
 

Където  “Ц14 (минимум)” е минималната предлагана цена от  участниците, а “Ц14 

(участник)” е цената, предлагана от оценявания участник.   

Тежестта на показателя (ОУ14) е Н14 = 0,3 точки. 

 

ОУ15 е оценка по критерия – Предлагана цена за Смяна на направляващ апарат, 

формирана по следния начин: 

ОУ15 = Ц15 (минимум) х Н15, 

                                                     Ц15  (участник) 
 

Където “Ц15 (минимум)” е минималната предлагана цена от  участниците, а “Ц15 

(участник)” е цената, предлагана от оценявания участник.   

Тежестта на показателя (ОУ15) е Н15 = 0,05 точки. 
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7.2. ОТ2 = ОУ21 + ОУ22 + ОУ23 + ОУ24 + ОУ25, където 
 

ОУ21 е оценка по критерия – Предлагана цена за Смяна на корпус, формирана по 

следния начин: 

ОУ21 =  Ц21 (минимум) х Н21, 

                                                     Ц21  (участник) 
 

Където  “Ц21 (минимум)” е минималната предлагана цена от  участниците, а “Ц21 

(участник)” е цената, предлагана от оценявания участник.   

Тежестта на показателя (ОУ21) е Н21 = 0,05 точки. 

 

ОУ22 е оценка по критерия – Предлагана цена за Смяна на лагери, формирана по 

следния начин: 

ОУ22 =  Ц22 (минимум) х Н22, 

                                                     Ц22  (участник) 
 

Където  “Ц22 (минимум)” е минималната предлагана цена от участниците, а “Ц22 

(участник)” е цената, предлагана от оценявания участник.   

Тежестта на показателя (ОУ22) е Н22 = 0,3 точки. 

 

ОУ23 е оценка по критерия – Предлагана цена за Смяна на работно колело, 

формирана по следния начин: 

ОУ23 =  Ц23 (минимум) х Н23, 

                                                     Ц23  (участник) 
 

Където  “Ц23 (минимум)” е минималната предлагана цена от  участниците, а “Ц23 

(участник)” е цената, предлагана от оценявания участник.   

Тежестта на показателя (ОУ23) е Н23 = 0,4 точки. 

 

ОУ24 е оценка по критерия – Предлагана цена за Ремонт на валове, формирана по 

следния начин: 

ОУ24 =  Ц24 (минимум) х Н24, 

                                                     Ц24  (участник) 
 

Където  “Ц24 (минимум)” е минималната предлагана цена от  участниците, а “Ц24 

(участник)” е цената, предлагана от оценявания участник.   

Тежестта на показателя (ОУ24) е Н24 = 0,2 точки. 

 

ОУ25 е оценка по критерия – Предлагана цена за Смяна на направляващ апарат, 

формирана по следния начин: 

ОУ25 =  Ц25 (минимум) х Н25, 

                                                     Ц25  (участник) 
 

Където “Ц25 (минимум)” е минималната предлагана цена от  участниците, а “Ц25 

(участник)” е цената, предлагана от оценявания участник.   

Тежестта на показателя (ОУ25) е Н25 = 0,05 точки. 
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8.  Указания за подготовка на офертата.         

   

Там, където е посочено в приложените образци всички цифри и символи следва да се 

изписват и с думи. При несъответствие ще се зачита изписаното с думи.  

Всички документи, които се представят за участие в процедурата, следва да са 

оригинали или заверени с подпис и свеж печат (заверява се всяка страница) от участника 

четливи копия (включително и копията на чужд език) и да са в срока на тяхната 

валидност, когато изрично в тях е записан такъв, подредени по приложения списък на 

документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника и номерирани в долния 

десен ъгъл на всеки лист.    

Удостоверението за актуално състояние да е с дата на издаване, предшестваща датата на 

подаване на офертата с не повече от два месеца.  

Всички документи, изготвени от участника следва да са подписани от лицето, 

представляващо участника съгласно актуалното му състояние или от изрично 

упълномощен негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.  

 

8.1. В „Предложение за изпълнение на поръчката” (Приложение No 2) – Участникът 

полага своят подпис, приемайки при изпълнението ѝ да спазва техническите 

изисквания на Възложителя. 

 

8.2. В „Предлагана цена” (Приложение No 3) – „Участникът прави своето ценово 

предложение”. 

 

Участникът попълва с цифри предлаганите от него цени за извършване на услугите 

от таблици 1 и 2, по приложеният образец. Същата трябва да бъде в BGN без ДДС. 

 

9. Указания към заинтересованите лица и участниците в процедурата – общи 

правила 

Открита процедура е процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички 

заинтересовани лица могат да подадат оферта. 

 

Правила за възлагане на обществени поръчки 
 

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка 
 

9.1. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и 

документацията за участие в процедурата. Решението и обявлението се изпращат до 

агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки и в електронен вид и ведно 

с документацията за участие се публикуват на профила на купувача: 

www.vikhaskovo.bg. 

9.2.  Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

трябва да съдържа: 
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9.2.1. решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка; 

9.2.2. обявлението за обществената поръчка; 

9.2.3. пълното описание на предмета на поръчката; 

9.2.4. технически спецификации; 

9.2.5. методиката за определяне на комплексната оценка на офертата; 

9.2.6. указание за подготовка на офертата; 

9.2.7. проект на договор; 

9.3.  Документацията за участие може да намерите и получите на електронната 

страница на Възложителя - http://vikhaskovo.bg раздел „профил на купувача“ или в 

административната сграда на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, находяща се в 

гр. Хасково, ул. Сакар No 2, стая 61. 

9.4. До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да 

поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. 

9.5. Възложителят изпраща разяснението по чл. 29, ал. 1 от ЗОП до всички лица, 

които са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, 

направило запитването и го публикува на електронната страница на Възложителя – 

http://vikhaskovo.bg - раздел „профил на купувача“. Разяснението се прилага и към 

документацията, която предстои да се получи от други заинтересовани лица. 

 

Оферти 

 

9.6. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия. 

9.7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

9.8. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

9.9. Всяка оферта трябва да съдържа посочените документи и информация в чл. 56 от 

ЗОП, т. 4.4. от настоящата документация и всички други изисквани от закона, 

обявлението и от настоящата документация. 

9.10. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обдратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон 

факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за 

кои позиции се отнася. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

9.10.1.  плик No 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите и 

информацията, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – 6, 8, 11 - 14 от 

ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; 

9.10.2. плик No 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставя 

техническото предложение и ако е приложимо, декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 

http://vikhaskovo.bg/
http://vikhaskovo.bg/
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9.10.3.  плик No 3, с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на 

участника.  

9.11. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

9.12. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в 

регистъра по чл. 57, ал. 4, от ЗОП. 

9.13. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани 

с условията на представените от тях оферти.  Възложителят определя срока в 

календарни дни /в случая 90/. 

9.14. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената 

поръчка. 

9.15. Подготовката и провеждането на процедурите се извършват от Възложителя. Той 

отговаря за приемането и съхраняването на офертите. 

9.16. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен 

път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис 

или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. Избраните средства за 

комуникация трябва да са общодостъпни. 

9.17. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите. 

9.18. Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. 

9.19. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 

връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна 

разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис.  

 

Разглеждане, оценка и класиране на офертите  

 

9.20. Критерият по т. 6 се прилага за оценка на офертите, които: 

9.20.1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия 

9.20.2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 

5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, и които отговарят на 

изискванията за финансово и икономическо състояние, технически възможности и 

квалификация. 

9.21. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите предлага за отстраняване от процедурата участник: 

9.21.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;  
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9.21.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението 

обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

9.21.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на Възложителя; 

9.21.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2. от 

ЗОП. 

9.21.5 за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии 

за подбор. 

9.22. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от 

настъпването им. 

 

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

 

 

10. Приложения 

 

Приложение No 1 – Представяне на участник 

Приложение No 2 – Техническо предложение 

Приложение No 3 – Предлагана цена  

Приложение No 4 – Проект на Договор  

Приложение No 5 – Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП  

Приложение No 6 – Образец на декларация – за съгласие за участие като подизпълнител  

Приложение No 7 – Образец на декларация – в случай, че не се използва подизпълнител 

Приложение No 8 – Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП  

Приложение No 9 – Решение 

Приложение No 10 – Обявление
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До                                                                                                                                      Приложение № 1 

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД,  

гр. Хасково 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 
 

 

за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: 

 

„Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на 

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“ 
 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  

(Или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен) 

 

Седалище: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Факс:   

E-mail адрес:   

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

обединението, като се добавят необходимия брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

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

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

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

  

  

  

Участникът се представлява заедно или 

поотделно (невярното се зачертава) от 

следните лица: 

  

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща 

банка:…………………………………..............… 

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

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

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

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРКОВ, 
 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за 

нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“, като подаваме 

оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 

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

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

същата ни бъде възложена. 

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

заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 

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

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

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

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

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

дял от стойността на обществената поръчка (в %) 

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 /деветдесет/ 

календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. 

7. Документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 11 до 14 от ЗОП, сме 
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поставили в плик Nо 1 с надпис „Документи за подбор“. 

8. Приложение No 2 „Техническо предложение”, сме поставили в плик No 2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката”, който е неразделна част от настоящата 

оферта. 

9. Приложение No 4 „Предлагана цена”, в който се поставят документите, които 

съдържат ценовото предложение на участника, в съответствие  с изискванията на  ЗОП,  

сме поставили в плик No 3 с надпис „Предлагана цена”, който е неразделна част от 

настоящата оферта.  

10. Неразделна част от настоящата оферта са: плик No 2 „Предложение за изпълнение 

на поръчката”, плик No 3 - „Предлагана цена” и всички задължителни документи и 

декларации, изисквани и доказващи обстоятелствата по т. 4.4. от Документацията за 

участие, Обявлението и ЗОП, описани в приложения списък по т. 4.4.12. от 

Документацията за участие, представени в оригинал или заверено копие. 

11. В съответствие с изискванията на ЗОП, представяме подписан списък на всички 

документи съдържащи се в настоящата офертата, която е поставена в папка, подредена 

по приложения списък на документите съдържащи се в офертата и номерирана в 

долния десен ъгъл на всеки лист.   

 

Неразделна част от настоящия документ е и: 

декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, 

подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за 

регистрация; 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

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

 

 

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

(трите имена) 

 

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

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

 

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

                                                                               (длъжност) 

на ................................................................................, ЕИК/БУЛСТАТ ................................................, 

(наименование на участника) 

 

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

възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сондажни 

помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” 

ЕООД – гр. Хасково“ 
 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 

присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

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

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

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, 

нито в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен участник (отбележете само едно обстоятелство, 

което се отнася до конкретния участник): 

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване; 
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в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 

участници). 

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на § 

1, т. 23а и 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители 

на ръководна длъжност в неговата организация. 

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

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

 

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

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

възложителя в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен), в които се съдържат посочените обстоятелства (по т. 1.-4) са:  

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

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

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

 

Компетентният орган (съгласно законодателството на държавата, в която 

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

по т.1-4 служебно на възложителя, е:  

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

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

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

 

 

 

 

 

Дата:  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия на 

представляващия: 

__________________________ 

Подпис на лицето и печат: __________________________ 
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Приложение No 2                   

До  

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД  

гр. Хасково 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

От 

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

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

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

(пълно наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление) 

 

Уважаеми ДАМИ и ГОСПОДА, 

 

с настоящото, Ви правим, нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 

сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и 

Канализация” ЕООД – гр. Хасково“ 
като: 

 

Заявявам, че съм запознат с условията за изпълнение на поръчката в т.ч. гаранционен срок 6 

месеца и срок на изпълнение 5 работни дни, и приемам същите с готовност да ги изпълня в 

пълно съответствие с описаните в техническата спецификация технически изисквания. 

 

 

Настоящата оферта има валидност 90 дни, считано от крайния срок за получаване на 

оферти. 

 

 

 

Дата: ................................ 2016 г.  

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

             /име, фамилия, подпис и печат/
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До                                                                                                                                                                                               Приложение No 3 

”Водоснабдяване и Канализация” ЕООД  

гр. Хасково 

 

П Р Е Д Л А Г А Н А   Ц Е Н А 
от 

 

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

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

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

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

(пълно наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление) 

  

 

Уважаеми ДАМИ и ГОСПОДА, 

 

След проучване и запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – 

гр. Хасково“, Ви отправяме нашето ценово предложение, като предложените единични цени, описани по-долу включват и 

цената на вложените материали /резервни части – петови лагер, радиален лагер, работно колело, направляващ апарат, 

корпус, лагери, валове/, изпитание на стенд, баланс на работното колело,  цената за транспортирането на сондажните 

помпи и помпите сух монтаж от Централен склад на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, находящ се в Източна 

индустриална зона гр. Хасково до мястото, където ще се извършват ремонтите дейности и връщането им до Централен 

склад на Възложителя, както и всички данъци /без ДДС/, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република 

България. 
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Таблица 1 (Т1) - Сондажни помпи 

Кол. 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Колона 7 Колона 8 

№ Тип 

Двигател, 

мощност, 

KW 

Пренавиване 

на статор 

Смяна на петови 

лагер 

Смяна на 

радиален лагер 

Смяна на 

работно колело 

Смяна на 

направляващ 

апарат 

1 ksb-upa 13 
   

  

2 wilo-emo 26 
   

  

3 ksb-upa 25      

4 ksb-upa 35      

5 NR152C/15 22      

6 NR152C/10 15      

7 SP46-8 13      

8 SP77-18 63      

9 SP 95-4 18,5      

10 NR201X/10 18,5      

11 SP46-11 18,5      

12 NR630-12 22      

13 NR152D/8 13      

14 SP46-4 7,5      

15 TWU6-2405 5,5      

16 SP 60-4 7,5      

17 S151B4 9,2      

18 S151A-2 7,5      

19 TWU8-8003 15      

20 NR201X/16 30      

21 SP77-11 37      

22 NR151B/8 7,5      

23 SP30-26 22      
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24 NR623-7 11      

25 SP30-22 22      

26 TWU4-1610 2,2      

27 SP77-7 26      

28 TWU6-1815 11      

30 NR152B/12 9,2      

31 SP60-4 7,5      

32 SP60-3 5,5      

33 SP46-3 5,5      

34 SP30-4 4      

35 NR201A/16 45      

36 SP46-6 9,2      

37 FS98C/12 45      

38 G620R3C1 45      

39 ЗЬОФЕЛ 30      

40 G625R4C1 70      

41 NR152/B12 5,5      

42 S-181B/3 22      

43 S-151A/4 7,5      

44 S-152X/7 7,5      

45 S-253A/5 132      

46 NR 201A/16 45      

47 S151/A3 5,5      

48 S181/A4 18,5      

49 S151/A3/A 5,5      

50 S151/A10 18,5      

51 NR152/C3 4      

52 NR152/A15 22      
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53 SPX-80-R 4      

54 NR201/B4 18,5      

55 NR152/B26 22      

56 NR151/B8 3      

57 NR201A6 15      

58 MBSH/B5 1,5      

59 MBSH/C5 2,2      

60 MBSH/X4 1,1      

61 11ПВ25х4 25      

62 11ПВ25х2 16      

63 11ПВ25х3 20      

64 11ПВ25х6 40      

65 11ПВ25х5 32      

66 WILO NU501 18      

Обща цена за всяка една от 

услугите от таблица 1, 

 в лева, без ДДС: 

Ц11 Ц12 Ц13 Ц14 Ц15 

 

Таблица 2  -  помпи сух монтаж 

Кол. 1 Колона 2 Колона 3 Колона 4 Колона 5 Колона 6 Колона 7 

№ Тип Смяна на корпус Смяна на лагери 
Смяна на 

работно колело 
Ремонт на валове 

Смяна на 

направляващ 

апарат 

1 CWH151D/13      

2 6Е50      

3 4MT25X4      

4 7МТ32Х7      

5 MК40/16      
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6 11MT32X6      

7 CR2      

8 3МТ18Х6      

9 3МТ18Х5      

10 BL40/220      

11 MVI 1607       

12 BL32/160      

13 MK40/11      

14 MVI 3211      

15 MVI 1610-6      

16 MK50/9      

17 MVI 5206      

18 MK40/6      

19 MVI 3206      

20 MVI 1604      

21 BL 65/210      

22 CWM201A/6      

23 BL 65/170      

24 OMEGA150      

25 350D140A      

26 MVI 7006      

27 CR 10-14      

28 4МТ25Х5      

29 NP50/200      

30 WRH65/4      

31 BL 80/250      

32 WRH 125/5      

33 ASP 150 E      

34 ASP 150 G      
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35 NP100/250      

36 WRH 64/4      

37 BL 80/200      

38 WRH 125/6      

39 BL 50/260      

40 350Д140      

41 CR90-6      

42 WRH80-3      

43 WRH 31/11      

44 100Е90      

45 70М32Х4      

46 25Е80      

47 50Е80А      

48 OMEGA250      

49 18МТ32Х6      

50 400Д190      

51 100Е12      

52 NK 80-200/200      

53 18МТ32х6      

54 18МТ32х5      

55 18МТ32Х4      

56 18МТ32х3      

57 70МТ32Х5      

58 200Д90М      

59 70МТ32Х4      

60 28МС45х2      

61 45МТ45х4      

62 MK 40/14      

63 MK 50/7      
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64 SKD 250-560      

65 45МТ45х3      

66 SAER MBSC      

67 SAER MK65/10      

68 70M32.3      

Обща цена за всяка една от 

услугите от таблица 2, 

 в лева, без ДДС: 

Ц21 Ц22 Ц23 Ц24 Ц25 

 

 

 

Дата: .............................. 2016 г. 

 

Подпис: .................................... 

    (име, длъжност и печат) 
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Проект!                Приложение No 4 

Д О Г О В О Р  
за обществена поръчка 

на основание чл. 41 и във връзка с чл. 73, ал. 1 от ЗОП 

 
 

Днес, ........................ 2016 г., в гр. Хасково, въз основа на издано Решение No ……, от 

................................, на управителя на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Хасково, 

за избор на Изпълнител на обществена пръчка, с предмет: „Ремонт на сондажни помпи и 

помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково“, 

между: 

 

1. „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ул. 

„Сакар” № 2, ЕИК 126004284,  представлявано от Тодор Райчев Марков - Управител, 

наричано по-долу в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. …………….……………, със седалище и адрес на управление …………………….., ЕИК 

……………….., представлявано от ………………………………………., наричано по-долу за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящия договор при следните 

условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.  Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва ремонт на сондажни 

помпи и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. 

Хасково, като вида и моделите на помпите и услугите са описани в ценовото предложение 

на Изпълнителя – Приложение No 3, неразделна част от настоящия Договор.                          

 

II. ЦЕНА 

2.  Договорените единични цени на услугите в български лева, без ДДС са посочените в 

ценовото предложение на Изпълнителя - Приложение No 3, неразделна част от 

настоящия  настоящия Договор. 

3.  Цените на услугите по т. 2 не подлежат на завишаване в рамките на изпълнение на 

този Договор. 

4.  Цените на услугите по т. 2 включват и цената на вложените материали /резервни 

части – петови лагер, радиален лагер, работно колело, направляващ апарат, корпус, 

лагери, валове и др./, баланс на работното колело, изпитание на стенд, издаване на 

протокол за Q/H характеристики, както и цената за транспортирането на помпите, така 

както са записани в т.т. 13, 14 и 15. 

5. Общата стойност на договора е 170 000 лв. (сто и седемдесет хиляди лева) без ДДС. 

Същата е ориентировъчна и зависи от извършените услуги. При достигане на 
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ориентировъчната обща стойност Договорът не се прекратява, а продължава действието 

си до изтичане на уговорения срок от 12 /дванадесет/ месеца.  

 

III. ОБЕМ/КОЛИЧЕСТВА 

6.  Обема на всяка услуга се определя от нуждите на Възложителя и се посочва на 

Изпълнителя в официална заявка. 

7.  Възложителят не се задължава с минимален обем по този Договор и по отделните 

заявки. 

 

IV. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

8.  Възложителят заплаща на Изпълнителя извършените услуги срещу издадена 

фактура, за всяка извършена услуга, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 

подписване на приемо – предавателен протокол и представяне на фактура. 

9.  Плащанията по настоящия Договор ще се извършват в български лева, по посочена 

от Изпълнителя банкова сметка както следва: 

- IBAN - .....................................................................................; 

- BIC -  ..................................... при „……………….…..” АД. 

 

V. СРОК  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

10.  Срокът за изпълнение на услугата е 5 (пет) работни дни,  след официална заявка от 

страна на Възложителя. 

11.  При аварийни ситуации изискващи спешност необходимите ремонтни дейности се 

извършват за 24 /двадесет и четири/ часа. 

12.  Предаването и приемането на помпите се удостоверява с приемо – предавателен 

протокол, подписан в 2 /два/ екземпляра от упълномощени от Възложителя и 

Изпълнителя лица. 

 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

13.  За посочените в таблица 1 от ценовото предложение сондажни помпи да 

преминават изпитание на стенд и да се издава протокол за това изпитание Q/H 

характеристики. 

14.  За посочените в таблица 2 от ценовото предложение помпи сух монтаж 

задължително да се прави баланс на работното колело. Помпите да преминават 

изпитание на стенд и да се издава протокол за това изпитание Q/H характеристики, с 

изключение на позиции № № 24, 25, 40, 43, 48, 58 и 64. 

15.  Транспортирането на сондажните помпи и помпите сух монтаж от Централен склад 

на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, находящ се в Източна индустриална зона гр. 

Хасково, до мястото, където ще се извършват ремонтите дейности и връщането им до 

Централен склад на Възложителя ще се извършва за сметка на Изпълнителя. 

16.  Да издава фактурите за плащания от страна на Възложителя в законните срокове. 

17.     Изпълнителят е длъжен да ползва за подизпълнители само декларираните от него в 

офертата си. 
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18. Изпълнителят е изцяло и единствено отговорен пред Възложителя за 

изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. 

Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

19. Изпълнителят носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване 

на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си. 

20. Изпълнителят се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да 

извършват контрол на работата на подизпълнителите. 

21. Всички условия към изпълнение на договора, определени към Изпълнителя, важат 

в пълна сила за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от 

договора носи Изпълнителя. 

22. Комуникацията между Възложителя и подизпълнителите по договора се 

осъществява само чрез Изпълнителя. 

 

VІІ.   ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

23.  Да извършва плащанията към Изпълнителя съгласно условията на глава IV. 

 

VІІІ.   ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ. 

24.  Гаранционният срок за извършените услуги по този договор е 6 (шест) месеца и 

започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. 

25.  В случай, че се установят скрити недостатъци, за които Изпълнителят е бил 

уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да отстрани дефекта, като всички 

разходи са за сметка на Изпълнителя. 

 

ІХ.  САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 

26.  Гаранцията за изпълнение на настоящия Договор от страна на Изпълнителя, е в 

размер на  1 700 (хиляда и седемстотин) лева.  

* (Гаранцията за изпълнение на настоящия Договор е в размер на 1 % /един/ процент от 

общата цена по Договора за обществената поръчка без ДДС. / 

27.  Възложителят освобождава гаранцията по т. 26  в срок от 10 /десет/ работни дни 

след изпълнението на всички клаузи по настоящия Договор. 

28.  При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия Договор 

задължения, както и при некачествени услуги, Изпълнителят заплаща неустойка на 

Възложителя, в размер от 10 % (десет процента) от цената на съответната услуга. 

29.  При забавено изпълнение на поетите с настоящия Договор задължения, 

Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от  0,5 % (нула цяло и пет 

процента) от цената на съответната услуга, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 

10 % (десет процента) от цената на услугата. Сумата се удържа от Възложителя при 

изплащането ѝ. 

30.  Възложителят извън санкциите по т. 28 и т. 29, от настоящия Договор, има право 

да задържи/пристъпи към упражняване правата по гаранцията за изпълнение на 

Договора при прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя и при 

прекратяване регистрацията на Изпълнителя. 
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31.  Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение 

на поръчката, по отношение на вземания, възникнали на основание на настоящия 

Договор.  

32.  Прилагането на горните санкции и неустойки не отменят правото на Възложителя 

да предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно 

действащото законодателство в Република България. 

 

Х.  ОБЩИ УСЛОВИЯ 

33.  Настоящият Договор влиза в сила от подписването му и се сключва за срок от 12 

(дванадесет) месеца. 

33.1.  В случай, че до изтичането на срокът по т. 33 бъде открита нова процедура за избор 

на Изпълнител, която не е приключила до датата на прекратяване на настоящия договор, 

то срокът му се продължава до сключване на новия договор, но за период не по-дълъг от 6 

/шест/ месеца. 

34.  Договорът се прекратява: 

 по взаимно съгласие на страните изразено писмено; 

 с изтичане на срока му; 

 при сключване на нов договор след проведена процедура, но не по-късно от 6 

месеца след изтичането на срока по т. 33; 

 едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия Договор. 

35. Възложителят може по всяко време до изтичане срока на този Договор да се 

откаже от Договора и да прекрати действието му с едномесечно писмено предизвестие. В 

този случай той е длъжен да заплати на Изпълнителя стойността на действително 

извършените до момента на отказа услуги.  

36.  Ако Изпълнителят просрочи изпълнението на задълженията си по настоящия 

Договор с повече от 10 /десет/ работни дни или не извършва услугите по уговорения начин 

и с нужното качество, Възложителят може да прекрати Договора. В този случай 

Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези услуги, които са 

извършени качествено и могат да му бъдат полезни, след приспадане на дължимите 

неустойки. За претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение. 

37.  Възложителят може да прекрати Договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  

38.  При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия Договор от страна 

на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати Договора, без предизвестие. 

39.  За всички спорни неуредени въпроси с този Договор ще се прилагат разпоредбите 

на Гражданското законодателство на РБ. 

40.   Адресите за кореспонденция между страните по настоящия Договор са както 

следва: 

40.1. За Възложителя: „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково,  ул. 

„Сакар” № 2;  

40.2. За Изпълнителя: ...………………………………………………………...... 
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41. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат 

в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да 

уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай всяко 

изпратено съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е 

изпратено на последния известен адрес. 

 

Неразделна част от настоящият договор са Приложение No 1 – Представяне на участника, 

Приложение No 2 – Предложение за изпълнение на поръчката и Приложение No 3 – 

Предлагана цена от офертата на Изпълнителя.  

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните. 

 

 

 

За Възложителя: ....................................                                  За Изпълнителя: …........................... 

/инж. Тодор Райчев Марков - управител/                                              …………..…….. 
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Приложение No 5 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

 
Долуподписаният/-ната/  ......................................................................................................................  

притежаващ лична карта No …………………, издадена на от ……………. от МВР, гр. 

………………… с ЕГН ……………, в качеството ми на …………………………… - участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сондажни помпи 

и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ЕООД – гр. 

Хасково“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М ,   Ч Е :  

 
При изпълнението на обществената поръчка ще използвам подизпълнители. 

Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 

процедурата. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

съответните подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в % от стойността на 

обществената поръчка, са както следва за всеки деклариран подизпълнител: 
 

No 

Подизпълнител 

(точно наименование, 

ЕИК, контакт) 

Работи от поръчката, които ще 

извършва 

Дял в % от 

стойността на 

поръчката 

    

    
 

Декларирам, че посочените подизпълнители отговарят на нормативните изисквания за 

извършване на предмета на обществената поръчка съобразно приложимото българско 

законодателство. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

………….............. 2016 г.                                       ДЕКЛАРАТОР:  

      (дата на подписване)                                                                               …………………………… 
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Приложение No 6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за съгласие за участие като подизпълнител 

за участие в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка 

с предмет: 

„Ремонт на сондажни помпи и помпи сух монтаж за нуждите на 

„Водоснабдяване и Канализация”ЕООД – гр. Хасково“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен 

търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): 

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

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 

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

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „....................................................“ 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

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

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще 

бъдат изпълнени от подизпълнителя) 

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

поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на 

посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в 

горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.  

  

Дата  ............................/…............................/............................. 

Име и фамилия ........................................................................................... 

Подпис (и печат)  ........................................................................................... 
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Приложение No 7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

че участникът няма да използва подизпълнители 

 

 
Долуподписаният/та .............................................................................................................., с л.к. No 

…………………….., изд. ………………….., от МВР ………………..,  

ЕГН ……………………………… в качеството си на ....................................... 
(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго) 

на „...........................................................................................”..................... 
(посочва се името на участника) 

 

Във връзка с участието ми в открита процедура с предмет: „Ремонт на сондажни помпи 

и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация”ЕООД – гр. 

Хасково“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

  

При изпълнението на обществената поръчка НЯМА да използвам подизпълнители. 

 

 

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

 

………….............. 2016г.                                       ДЕКЛАРАТОР:  

      (дата на подписване)                                                                               …………………………… 
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Приложение No 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за приемане на условията в проекта на договор  

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 

Долуподписаният/та .............................................................................................................., с л.к. No 

…………………….., изд. ………………….., от МВР ………………..,  

ЕГН ……………………………… в качеството си на ....................................... 
(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен търговец, друго) 

на „...........................................................................................”..................... 
(посочва се името на участника) 

 
Във връзка с участието ми в открита процедура с предмет:  „Ремонт на сондажни помпи 

и помпи сух монтаж за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. 

Хасково“ 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

  

Съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него. 

 

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

 

 

………….............. 2016г.                                       ДЕКЛАРАТОР:  

      (дата на подписване)                                                                               …………………………… 

 

 

 

 
 


