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ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
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СВЪРЗАНИ С ТЯХ АКСЕСОАРИ И КОМПОНЕНТИ /ВКЛ. ЩОРИ/”

2017 г.
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I. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
1. Обект на поръчката: Доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2
от Закона за обществените поръчки.
2. Предмет на поръчката: „Доставка на различни видове дограми и
свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/”.
3. Кратко описание:
Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и
компоненти /вкл. щори/, във военни формирования от Сухопътните войски, при
следните обособени самостоятелни позиции:
Позиция № 1 : Доставка на различни видове дограми и свързани с тях
аксесоари и компоненти /вкл. щори/, във военно формирование 28330 – Смолян,
прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 26500,00 лв;
Позиция № 2 : Доставка на различни видове дограми и свързани с тях
аксесоари компоненти /вкл. щори/, във военно формирование 46690 – Пловдив,
прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 16416,66 лв;
Позиция № 3 : Доставка на различни видове дограми и свързани с тях
аксесоари и компоненти /вкл. щори/, във военно формирование 24620 –
Свобода (м-т Лопово, общ. Петрич и с. Иново, обл. Видин), прогнозна стойност
(в лв., без ДДС): до 2666,67 лв;
Позиция № 4 : Доставка на различни видове дограми и свързани с тях
аксесоари и компоненти /вкл. щори/, във военно формирование 28610 – София,
прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 6833,33 лв;
Позиция № 5 : Доставка на различни видове дограми и свързани с тях
аксесоари и компоненти /вкл. щори/, във военно формирование 24490 –
Асеновград (Мулдава), прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 6901,67 лв.
Количеството

/разфасовката/

на

продуктите

и

техническите

изиквания за всеки продукт са указани в Приложение № 1 на ТС № 3СВ5094/23.07.2017 г.
4. Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 59318,33 лв.
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5. Условия и начин на плащане.
Плащането ще се извърши по банков път, по банкова сметка на
Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след представяне на
оригинална фактура и приемо-предавателни протоколи за доставките след
изпълнение предмета на договора.
Авансово заплащане: не се допуска.
6. Срок и място на доставка:
Срокът изпълнение на доставката е до 45 (четиредесет и пет) дни, считано
от датата на подписване на договора.
Място на доставка (изпълнение):
Позиция № 1 : във военно формирование 28330 – Смолян;
Позиция № 2 : във военно формирование 46690 –Пловдив;
Позиция № 3 : във военно формирование 24620 – Свобода(м-т Лопово,
общ. Петрич и с. Иново, обл. Видин);
Позиция № 4 : във военно формирование 28610 – София;
Позиция № 5 : във военно формирование 24490 – Асеновград (Мулдава).
7. Класирането на офертите ще се извърши по критерий „Най-ниска
цена“.
Критерият „най-ниска цена” представлява най-ниската обща цена в лева
без ДДС предложена за изпълнение на предмета на

обществената

поръчка/обособена позиция, която включва всички разходи за извършване на
доставките, включващи – оглед на място и уточняване на размерите на
дограмата /щорите/ транспортиране, доставка и разтоварване, демонтажа на
старата дограма и монтажа на новата дограма /щори/ и други присъщи до
мястото на доставка, посочено от Възложителя.
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ІI. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. Предварителни условия за участие и изисквания към участниците.
1.1. Съгласно чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки, участник в
настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява може да бъде
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или
техните обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява доставки, съгласно законодателството на държавата, в която е
установено и отговарят на предварително обявените условия, съдържащи се в
обявата за събиране на оферти и документацията за участие и изискванията
посочени в Закона за обществените поръчки.
1.2. Всеки от участниците в поръчката се представлява от лицето, което
го представлява по закон или от упълномощено от него лице.
1.3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
1.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник не може да подава самостоятелна оферта.
1.5. Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП всеки участник е длъжен да посочи в
офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи, ако
възнамерява да използва такива.
В този случай трябва да представи и доказателства за поетите от
подизпълнителите задължения.
1.6. Всички разходи, свързани с изготвянето и предаването на офертите,
са за сметка на участника
1.7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има
право да промени, допълни или оттегли офертата си.
1.8. Всеки участник има право да представи само една оферта по
предмета на поръчката (оферта може да се направи само за една обособена
позиция или за няколко като трябва да обхваща всички позиции в обособената
позиция за която се участва).
1.9. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията,
посочени в обявата и документацията за участие.
1.10. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват
изискванията на Възложителя и приложените образци на документи.
1.11. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т.т. 1, 2, 3,
4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки.
1.12. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който
е налице някое от следните обстоятелства:
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а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по
чл. 108а от Наказателния кодекс; трафик на хора по чл. 159а – 159г от
Наказателния кодекс; престъпление против трудовите права на гражданите по
чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление против младежта по чл. 192а от
Наказателния кодекс; престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от
Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от
Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или
осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл.
301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по
чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против околната среда по
чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
б) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези посочени в буква „а“, в друга държава членка
или трета страна.
в) 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 представлявания от мен
участник или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е
установен.
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
д) е предоставил документ с невярно съдържание.
е) при който е налице конфликт на интерес, който не може да бъде
отстранен.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически,
организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.*
• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените
поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или
възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат
интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се
приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на
обществената поръчка.
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2. Изисквания към офертата.
Офертата се изготвя на български език и се представя в един
екземпляр на хартиен носител.
Всички документи в офертата трябва да съдържат дата, подпис на
оторизираното лице и печат на фирмата/организацията, представяща офертата.
Офертата да съдържа:
2.1. Административни данни (представяне на участника) по Приложение
№1;
2.2. Оферта за участие в обществена поръчка по Приложение 2;
2.3. Ценово предложение по Приложение 3;
2.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по
Приложение 4;
2.5. Пакт за почтеност по Приложение 5;
2.6. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7
от ЗОП по Приложение 6;
Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1 ППЗОП .
2.7. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП по
Приложение 7;
Декларацията се подписва от лицето/лицата, което може/могат
самостоятелно да представлява/т участника, изготвя се по приложения образец
към настоящата документация и се представя в оригинал.
2.8. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република българия по Приложение 8;
2.9. Декларация по чл.3, т.8 или наличие на изключенията по чл. 4 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици по Приложение 9;
2.10. Декларация за изпълнени доставки, идентични или сходни с
предмета на обществената поръчка със списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от
ЗОП с изпълнени доставки, с предмет идентични или сходни с предмета на
настоящата поръчка с посочване на стойности, дати и получатели, заедно с
доказателство за извършената доставка по Приложение 10;
Участникът трябва да е изпълнил успешно най-малко една доставка с
предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 3 (три)
години, считано от датата на подаване на офертата.
2.11. Документ с който се доказват сертификат по ISО 9001:2015
/9001:2008/– копие заверено с гриф ”ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” от участника;
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2.12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва
офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е
подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната
му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да
съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично
изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в процедурата;
2.13. Списък на всички документи съдържащи се в офертата.
3. Представяне на офертата.
3.1. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно предварително
обявените условия за участие и изисквания към участниците от Възложителя.
Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя
документи.
3.2. Участникът в процедурата има право да представи само една оферта
по предмета на поръчката (оферта може да се направи само за една обособена
позиция или за няколко като трябва да обхваща всички позиции в обособената
позиция за която се участва).
Не се допуска представяне на варианти в офертата.
3.3. С подаването на офертата, участникът заявява готовност да изпълни
поръчката съгласно условията и изискванията, описани в настоящите указания.
3.4. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, от
участника лично или от упълномощен от него представител, или чрез пощенска
или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.
Опаковката следва да е надписана по следния начин:
ДО
СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450
1606, София, бул. „Ген. Тотлебен” №34

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДОГРАМИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ
АКСЕСОАРИ И КОМПОНЕНТИ /ВКЛ. ЩОРИ/”
ЗА ОБОСОБЕНА/И САМОСТОЯТЕЛНА/И ПОЗИЦИЯ/И: №, №.......
(когато участникът в процедурата представя оферта за обособена/и самостоятелна/и
позиция/и по предмета на поръчката).

Наименование на Участника: ……….....……
Адрес за кореспонденция: ………….......…….
Телефон, Факс, E-mail: ….…………..………..
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3.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният
Номер, дата и часът на получаване, и посочените данни се записват във входящ
регистър. На участника се издава документ за приемане на офертата.
3.6. Офертите на участниците ще се приемат на адрес: гр. София 1606,
район „Красно село”, бул . „Ген. Тотлебен” № 34, военно формирование 22450,
всеки работен ден до датата и часа, посочени в публикуваната обява.
Телефон за контакт: 02/ 9223432 (02/ 9223423)
3.8. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване, посочен в обявата или получени в незапечатана
опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
4. Разглеждане и оценка на получените оферти.
4.1. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена от
възложителя.
4.2. Съгласно чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки отварянето на офертите е публично и на него могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители.
4.3. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява
заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация
от други органи и лица.
4.4. Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник,
- За когото е установено, че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2
и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;
- Който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107,
т. 2, „а” от ЗОП;
- Участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 от ЗОП.
- Който не отговаря на поставените критерии за подбор.
4.5. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите
и за класирането на участниците.
4.6. Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване заедно с
приложенията към него, след което в един и същи ден се изпраща на
участниците и се публикува в профила на купувача.
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5. Указания към определения за изпълнител участник
5.1. Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител в
30 – дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.
А) При сключване на договор, определеният за изпълнител участник
представя документи с които се доказват декларираните обстоятелства по чл.
54, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на изпълнителя;
Б) Определеният за изпълнител участник се задължава в 3 (три) дневен
срок от подписване на договора да представи документ за гаранция за
изпълнение на договора, в размер на 3% от стойността на договора без ДДС,
представена в един от следните варианти:
- парична сума, преведена по сметката на Сухопътни войски – военно
формирование 22450, IBAN: BG18 UNCR 7000 3320 8565 35; BIC: UNCRBGSF,
банка „Уникредит Булбанк” АД.
- банкова гаранция – безусловна, неотменима и непрехвърляема в полза
на Възложителя;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя. 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. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на
отговорността на Изпълнителя по друг договор
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията
за изпълнение. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се
урежда в договора между страните.
5.2. Възложителят може да сключи договор със следващия класиран
участник, когато избрания за изпълнител участник откаже да сключи договор
или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да
посочи обективни причини.
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ІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606, София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34
ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ
№ __________/__________
Днес, ..........2017 г., в гр. София на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП), между:
1. СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450, ЕИК
129010171, със седалище и адрес на управление 1606 София, област София, община
София, район „Красно село”, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, представлявано от
генерал – майор Михаил Попов, в качеството си на Командир на Сухопътните
войски, наричано в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна,
и
2. „.................” ......, ЕИК ........, със седалище и адрес на управление ......, област .........,
община ........, район „.......”, представлявано от ................, в качеството си на ...............,
наричано в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна,
в резултат от проведена обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с
предмет: „Различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти
(вкл. щори)”, се сключи настоящият договор, наричан по – долу за краткост
„Договора”, по – силата на който страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема на свой риск да
извърши следното: „Изработка, доставка и монтаж на различни видове дограми и
свързани с тях аксесоари и компоненти (вкл. щори)”, съобразно приложения
Списък на материалните средства за изпълнение на обществената поръчка по
количества, технически и специфични изисквания по изработката и монтажа, в
съответствие с Техническата спецификация (Приложение № 1) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
за ............. обособена позиция и Ценовото предложение (Приложение № 2) на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Преди изработването на дограмата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след предварително
съгласуван график с ВЪЗЛОЖИТИЛЯ или негов представител се задължават да
вземат точните размери на място във военно формирование ..........., като за това
обстоятелство се състави двустранно подписан протокол или друг документ, оформен
като неразделна част от този Договор.
(3) Изработката трябва да бъде извършена с материали и средства на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. След извършване на доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава
преди монтажа на изработеното да извърши демонтаж на дограма на място за своя
сметка.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава след приемане на изработеното и резултатите от
извършения монтаж да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размера и при
условията, уговорени в този договор.
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II. СРОК НА ИЗРАБОТКАТА И МОНТАЖА. МЯСТО НА МОНТАЖА
Чл. 2 (1) Изработеното и монтажа, съгласно предходния член следва да бъде
завършено в срок до 45 календарни дни от датата на подписване на този договор.
(2) Мястото на монтажа на изработеното е Военно формирование .................,
находящо се в гр. ........, ул. „.........” № ......
III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 3. (1) За изработеното и монтажа съгласно чл. 1 от този договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в
размер на ......... (..........) лева с включен ДДС, съгласно Ценово предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Възнаграждението регламентирано в ал. 1 включва цената на материалите и на
изразходваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ средства за изработката, доставката и монтажа.
(3) Възнаграждението съгласно ал. 1 е окончателно и не може да се променя,
включително и при промяна на цените на материалите и на работната ръка.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати еднократно договорената сума на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, чрез Военно формирование ........ до 30 (Тридесет)
дни, след извършване на монтажа предмет на настоящия договор по следната банкова
сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА: ..................
BIC: ...............................
IBAN: ................
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА:...............................
след надлежно представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на:
1. Оригинал на издадена фактура, която трябва задължително да съдържа
подробен опис на изработката и монтажа, предмет на договора с единична цена и
обща сума с ДДС;
2. Двустранно подписан Протокол за приемане на материалните средства
(различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти, вкл. щори),
или друг двустранно подписан документ удостоверяващ преминаването на
владението на доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негов
представител от Военно формирование ................., ведно с всички съпътстващи
доставката документи – сертификати, удостоверения, декларации за съответствие,
указания за употреба, гаранционни документи и др.
3. Акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/или складова разписка.
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 3 (Три) дневен срок след подписване на
договора да представи гаранция за добро изпълнение в размер на ........... (.....) лева,
представляващи 3 % (три процента) от неговата обща стойност, без включен ДДС,
под формата на:
1. Парична сума по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
БАНКА: „Уникредит Булбанк” АД
BIC: UNICRBGSF
IBAN: BG 18 UNCR 7000 3320 8565 35,
2. Безусловна, неотменяема и непрехвърляема банкова гаранция издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 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. Застраховката
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не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
друг договор.
(2) Гаранцията за добро изпълнение независимо под коя от гореизброените форми е
предоставена е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 15
(петнадесет) дни, и в нея изрично следва да е записан номера на договора.
(3) Гаранцията за добро изпълнение на договора ще бъде използвана от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като обезпечение за точното и своевременно изпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се
удовлетворява от гаранцията за изпълнение, а за стойността над нейния размер – по
общия исков ред, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по
договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава
от правото да търси обезщетения за претърпени вреди.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение на Договора в 15
(петнадесет) дневен срок, след окончателното приключване на Договора, след
уреждане на всички финансови отношения между страните, без да се дължат лихви на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за периода, през който средствата законно са престояли при
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представяне на писмено искане за освобождаване на
гаранцията, в което задължително се посочва регистрационният номер на Договора.
(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава 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 гаранцията за изпълнение.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията при
пълно или частично неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при
разваляне или прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да
осъществява контрол за изпълнението относно качество, количества, технически
параметри, срок на изпълнение, без това да пречи на самостоятелността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на производствения процес и на процеса по монтажа на
изработеното.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме изработеното, ако възложеното е
изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, по начина уговорени в
настоящия договор и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на документите
регламентирани в чл. 15.
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури правилната експлоатация на
изработеното, съгласно изискванията и препоръките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Увреждане
настъпило в резултат от неправилна експлоатация, проявена небрежност или
неподходящи условия, е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 8. В случай на възникнало рекламационно събитие, в рамките на гаранционния
срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител няма право да извършва ремонтни
работи върху изработеното, предмет на договора, без предварително съгласуване с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Отговорността върху изработеното в гаранционния срок остава за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава след приемане на изработеното и монтажа да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума в чл. 3, ал. 1, съгласно начина,
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условията и сроковете уговорени в настоящия договор, ако възложеното е изпълнено
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, качество и количество.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото
съдействие за извършване на монтажа на възложената работа.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на договора, като не
нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не пречи на работата
му.
Чл. 12. (1) При приемането на изработеното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов
представител има право да направи всички възражения за неправилно изпълнение.
(2) Възраженията за недостатъци, които не могат да се открият при обикновения
преглед или се проявят по-късно, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да направи веднага след
откриването им пред Изпълнителят, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги отстрани
за своя сметка.
(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не направи възражения съгласно предходните алинеи,
изработеното се счита за прието.
(2) Ако недостатъците са толкова съществени, че изработеното е негодно за
обикновеното му предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава със свои сили и средства и на свой риск да
изработи уговореното, съгласно чл. 1 от настоящия договор, да извърши качествено
изработката и последващия монтаж, което трябва да отговаря напълно на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно
извършваната работа, освен ако тези указания нарушават оперативната му
самостоятелност или по естеството си излизат извън рамките на предмета на този
договор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага подходящи и качествени материали при
извършване на работата, като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи
удостоверяващи, че доставените материални средства не са втора употреба или
рециклирани и същите покриват нормите за качество и надеждност, за което
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя копия на Сертификати за качество и декларации за
произход и качество.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и монтира дограмата предмет на
договора в срока по чл. 2, ал. 1, самостоятелно и за своя сметка.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
изпадне в невъзможност да изпълни възложената му работа.
Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
документ удостоверяващ гаранционния срок с гаранционни условия на материалните
средства предмет на договора, който не може да бъде по-малко от 12 месеца за
монтажа и не по малко от 10 години гаранция за профилите от датата на монтажа.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приемопредавателен протокол и гаранционни документи след изработката и при монтажа.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира в течение на 10 (десет) години доброто качество
на изработеното, освен в случаите на увреждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
причинено от неправилна експлоатация и/или физическо и/или химическо
въздействие, несвързано с обичайното му предназначение.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сумата регламентирана в чл. 3, ал. 1 в
размера, по начина, съгласно условията и в срока, уговорена в чл. 3, ал. 4 от
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настоящия договор.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18 (1). Този договор се прекратява:
1. с приемането на изработеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негов представител и
изтичане на договорените гаранционни срокове по него;
2. по взаимно писмено съгласие между страните;
3. при обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се забави повече от 7 (седем) дни с монтажа,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да развали едностранно договора. Развалянето има
действие от деня, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е получил писмено уведомление.
Чл. 19. Настоящият договор ще бъде прекратен едностранно, без предизвестие от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи,
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е дружество, което е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е контролирано от дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим и не е изпълнило в съответните
срокове задължението си по §14, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на
ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТСД (в сила от 01.07.2016 г.). В този случай не се дължи
заплащане на извършените доставки и/или гаранция за изпълнение, а получените
плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора и да откаже да заплати
цената на доставените строително имущество и материали в момента на приемането
им, ако са налице съществени отклонения или недостатъци, които ги правят негодни
за ползване.
VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗРАБОТЕНОТО
Чл. 21. Предаването и приемането на изпълненото, предмет на този Договор се
извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица,
както следва:
- от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ......................... тел. ...........
- от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ................... тел. ............................
Чл. 22. Предаването и приемането на доставените материални средства, включително
монтажа, предмет на този Договор се удостоверява с подписване от лицата по чл. 21
на двустранен протокол/акт или на друг документ. В случай, че доставеното не
съответства напълно на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицата оторизирани да ги
приемат – представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, могат да се откажат от доставката и да
не ги приемат, тогава отговорността остава у ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІІI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (в случай, че такива са посочени в офертата на
Изпълнителя)
Чл. 23. За извършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да
използва само подизпълнител, посочен от него в офертата, въз основа на която е
избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ, като следва да сключи договор с него.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на
настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3дневен срок.
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Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията или бездействията на
подизпълнителя си. Видът и делът на участието на подизпълнителя следва да бъдат
същите, като посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:
1. Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. (наименование
и правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) извършва:
25.1. ………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета
на поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител);
25.2. ………………………………………….. % (посочва се съответстващият на тези
работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка).
Чл. 26. Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от
отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.
Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
1. Сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл.
54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП;
2. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на
обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство чл. 54 /1/ т. 1
и т. 2 от ЗОП;
б) Предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за
подизпълнение;
в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя.
Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превъзлага изпълнението на дейностите,
включени в предмета на договора на лица, които не са подизпълнители, като е длъжен
да предвиди такова задължение и за подизпълнителя в сключения с него договор.
Чл. 29. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него след представяне на:
Протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ, удостоверяващ приемането от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършените доставки и предоставените услуги от
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ с договорените изисквания, с приложени доказателства от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е заплатил на подизпълнителя/ите всички извършени от
него дейности по сключения между тях договор за подизпълнение.
Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по
време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 т. 1 и т. 2 от ЗОП.
Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за
обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IX. НЕУСТОЙКИ
Чл. 32. При забавяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изработката и монтажа предмет
на настоящия договор, той дължи неустойка в размер на в размер на 0,5% (нула цяло
и пет на сто) за всеки просрочен ден, но не повече от 3 % (три на сто) от стойността
на дължимата сума.
Чл. 33. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се забави със заплащането на уговорената в
настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на
сто) за всеки просрочен ден, но не повече от 3 % (три на сто) от дължимата сума.
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Чл. 34. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото
й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на
неустойката.
Чл. 35. Рискът от случайното погиване или повреждане на доставеното преминава
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от подписването на Приемо-предавателен протокол.
ХI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 36. (1) Страните по настоящия договор не си дължат обезщетение за понесени
вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в
забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава
на същата за това неизпълнение.
(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора.
(4) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването
на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от
това вреди.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
(6) Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или
чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или
служители.
ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 37. (1) Всички съобщения между страните във връзка с този договор се извършват
в писмена форма. Писмената форма се счита спазена при съобщения по телефакс.
(2) Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез
писмени споразумения между страните при условията на ЗОП.
(3) За целите на този договор адресите и телефоните на страните по договора са:
- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, тел: 02/9223408, Email: dop_sv@abv.bg
- на Изпълнителя: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
(4) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси и
телефони, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени
съобщения, призовки и други подобни.
Чл. 38. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като
цяло.
Чл. 39. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация,
получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.
Чл. 40. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до
допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или
отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще
бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато
споразумение, спорът се отнася за решаване пред съответен съд.
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Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български
език – по един за всяка от страните и се състои от 8 (осем) страници, като включва
още следните приложения, които стават неразделна част от договора:
Договорът включва още следните приложения, неразделна част от него:
1. Приложение 1 „Технически и специфични изисквания по изработката и
монтажа”;
2. Приложение 2 „Ценово предложение на Изпълнителя”;
3. документ съгласно чл. 58 от Закона за обществените поръчки както следва:
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалище на изпълнителя;
- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на ИА
„ГИТ”;
4. Декларация по чл. 327б, ал. 1 и ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................

КОМАНДИР
НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
ГЕНЕРАЛ – МАЙОР МИХАИЛ ПОПОВ

„.....................” ..........
УПРАВИТЕЛ ..................................

НАЧАЛНИК
НА СЕКТОР „ФИНАНСИ”
В КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
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ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ
за участник в обществена поръчка за доставка с предмет:
„Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и
компоненти /вкл. щори/”,

1.Наименование на участника ............................................................................................................
..........................................................................................................ЕИК/ЕГН ...................................
2. Седалище: гр. .........................., п.к. ........, област ..............................., община..........................,
ж.к. ....................................., улица ........................................................., №…….,
Тел. ........................, Факс: ......................, e-mail: .......................................
3. Адрес за кореспонденция: гр. .........................., п.к................., област........................................,
община ........................., ж.к. ............................, улица .................................., №…….,
Тел........................., Факс:......................, e-mail:..........................
4. Лица представляващи участника по учредителен акт:
4.1. ..........................................................................................,
ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................
4.2. .............................................................................................,
ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................
4.3. .............................................................................................,
ЕГН: ......................, л.к. № ..........................., изд. на .............., от ......................
5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните
лица:
5.1. ......................................................................................................................
5.2. .....................................................................................................................
6. Обслужваща банка: .........................................................................................,
IBAN: ..................................................................., BIC: .....................................,
Титуляр на сметката: ..........................................................................................

_______________
(дата)

___________________
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УЧАСТНИК: …………………………………......................………………………………
ЕИК/БУЛСТАТ …………………..........................................................................................

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за
обществените поръчки
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените
поръчки за доставка с предмет „Доставка на различни видове дограми и
свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/”.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в
обявената от Вас обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2. Съгласни сме с
поставените от Вас условия посочени в документацията за участие и ги
приемаме без възражения.
Декларираме, че се запознахме и приемаме условията за изпълнение на
поръчката, заложени в приложения към документацията за участие проект на
договор.
Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 (шестдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем
определени за изпълнител, при сключването на договора да представим:
А) Документи, съгласно чл. 58 от ЗОП, както следва:
- за обстоятелствата по чл .54, ал.1, т.1 – свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал.1, т.3 – удостоверение от органите по
приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на
кандидата или участника;
Б) В 3 (три) дневен срок от подписване на договора да представим
документ за гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% от стойността
на договора без ДДС.
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме изискваните
документи – подписани и подпечатани.
_______________
(място на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис, печат/фамилия)

_______________
(дата)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и
компоненти /вкл. щори/”
от ................................................................................................................
/наименование на участника, правноорганизационна форма/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представям Ви

нашето

ценово

предложение за изпълнение на

горепосочената обществена поръчка, изготвено въз основа на изискванията на
Възложителя по предмета на поръчката:
За ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№
по
ред

1

2

3
4

5

6
7

Наименование

Технически изисквания

от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с
32 мм стъклопакет, разделен
вертикално с един разделител,
Прозорец
едно
отваряемо
крила,
със
странично и горно отваряне
навътре с един комарника, с
размери L=1300 мм; Н=1500 мм.
от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с
32 мм стъклопакет, разделен
вертикално с един разделител,
Прозорец
едно
отваряемо
крила,
със
странично отваряне навътре, с
размери L=1300 мм; Н=1500 мм
Подпрозоръчна От PVC цвят бял с ширина 250 мм;
дъска
дължина 1300 мм
Водобран пред От Алуминий цвят бял с ширина
прозорец
270 мм; дължина 1300 мм
от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с
32 мм стъклопакет, разделен
вертикално с два разделителя, едно
Прозорец
отваряемо крило в средата, със
странично и горно отваряне
навътре, с размери L=2100 мм;
Н=1500 мм
Подпрозоръчна От PVC цвят бял с ширина 250 мм;
дъска
дължина 2100 мм
Водобран пред От Алуминий цвят бял с ширина
прозорец
270 мм; дължина 2100 мм

М
я
р
к
а

Коли чество
ДО

бр.

41

бр.

41

бр.

82

бр.

82

бр.

4

бр.

4

бр.

4

Единична цена Стойност
/в лв. без без ДДС
ДДС /

21

от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с
32 мм стъклопакет, разделен
вертикално с един разделител,
8 Прозорец
едно
отваряемо
крило,
със
странично и горно отваряне
навътре, с размери L=1700 мм;
Н=1350 мм
Подпрозоръчна От PVC цвят бял с ширина 250 мм;
9
дъска
дължина 2100 мм
Водобран пред От Алуминий цвят бял с ширина
10
прозорец
270 мм; дължина 2100 мм
от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с
32 мм стъклопакет, едно отваряемо
11 Прозорец
крило, със странично и горно
отваряне навътре, с размери L=900
мм; Н=1800 мм
от 5-камерна бяла ПВЦ дограма с
32 мм стъклопакет, едно отваряемо
12 Прозорец
крило, със странично отваряне
навътре, с размери L=900 мм;
Н=1800 мм
Водобран пред От Алуминий цвят бял с ширина
13
прозорец
270 мм; дължина 2100 мм
от 5-камерна бяла ПВЦ дограма, с
дясно отваряне навътре, с един
хоризонтален разделител, над
14 Врата
разделителя пълнеж от ПВЦ, под
разделителя пълнеж от ПВЦ, с
размери L=900 мм; Н=1800 мм
Обща стойност без ДДС
20% ДДС

бр.

4

бр.

4

бр.

4

бр.

2

бр.

4

бр.

6

бр.

1

Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.
Предлаганите цени са крайни и включват всички разходи за извършване на
доставките, включващи – оглед на място и уточняване на размерите на дограмата
/щорите/ транспортиране, доставка и разтоварване, демонтажа на старата дограма и
монтажа на новата дограма /щори/ .
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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За ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№
по
ред

1

2

3

Наименование

Прозорец

Прозорец

Прозорец

4.1 Прозорец

4.2 Прозорец

Технически изисквания
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”, със странично отваряне
навътре,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), ( с размер H1800мм, L-1500мм ), отваряема
площ -1.10 м2 , с комарник на
панти на отваряемата част.
от 6 камерна прозоречна дограма
от бяла PVC, с подпрозоречна
дъска (вътрешна от ПВЦ и външна
Al ), със стъклопакет 24 мм - ,,Бял
+ Четири сезона”, ( с размер H1800мм, L-1500мм )
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”, с отваряемо крило, с
едноосово отваряне,( с размер H1400мм, L-900 мм ) с комарник на
панти, отваряема площ -1.26 м2
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”, със странично отваряне
навътре,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), ( с размер H1800мм, L-1570мм ), отваряема
площ -1.40 м2 , с комарник на
панти на отваряемата част.
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със

М
я
р
к
а

Коли - Единичн
чество
а цена Стойност
/в лв. без без ДДС
ДДС /
ДО

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

23

5

Прозорец

6

Прозорец

7

Прозорец

8

Прозорец

9

Прозорец

стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”, със странично отваряне
навътре,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), ( с размер H1800мм, L-1570мм ), отваряема
площ -1.40 м2 , с комарник на
панти на отваряемата част.
от 6 камерна,
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), ( с размер H1850мм, L-1570мм ), отваряема
площ -1.45 м2 , с комарник на
панти на отваряемата част.
от 6 камерна прозоречна дограма
от бяла PVC с подпрозоречна
дъска (вътрешна от ПВЦ и външна
Al ), със стъклопакет 24 мм - ,,Бял
+ Четири сезона”, ( с размер H1850мм, L-1550мм
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”, със странично отваряне
навътре,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), ( с размер H1800мм, L-1550мм ), отваряема
площ -1.40 м2 , с комарник на
панти на отваряемата част.
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), ( с размер H1450мм, L-1100мм ), отваряема
площ -0,80 м2 , с комарник на
панти на отваряемата част.
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

1

бр.

9

24

10 Прозорец

11 Прозорец

12 Прозорец

13 Прозорец

14 Врата

15 Прозорец

сезона”,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), ( с размер H1500мм, L-1530мм ), отваряема
площ -1,10 м2 , с комарник на
панти на отваряемата част.
от 6 камерна, прозоречна дограма
от бяла PVC с подпрозоречна
дъска (вътрешна от ПВЦ и външна
Al ), със стъклопакет 24 мм - ,,Бял
+ Четири сезона”, ( с размер H1840мм, L-1550мм
от 6 камерна, прозоречна дограма
от бяла PVC с подпрозоречна
дъска (вътрешна от ПВЦ и външна
Al ), със стъклопакет 24 мм - ,,Бял
+ Четири сезона”, ( с размер H1550мм, L-1570мм
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”,
с един хоризонтален
разделител, едно отваряемо крило
(едноосово отваряне), (с размер H820мм, L-960мм), отваряема площ
-0,46 м2 без комарник.
от 6 камерна, прозоречна дограма
от бяла PVC с подпрозоречна
дъска (вътрешна от ПВЦ и външна
Al ), със стъклопакет 24 мм - ,,Бял
+ Четири сезона”, с едноосово
отваряне.
Размер H-420мм, L-500мм , без
комарник.
фасадна
с
брава
от
бяла
алуминиева
дограма
и
регулируеми
панти
с
един
хоризонтален разделител, със 24
мм стъклопакет от бяло стъкло с
размер H-400мм ,
L-400 мм, в
долната част теромопанел 20 мм,
Общ размер на цялата врата ( H1950мм, L-900 мм) с комарник на
панти.
от 6 камерна, прозоречна дограма
от бяла PVC с подпрозоречна
дъска (вътрешна от ПВЦ и външна
Al ), със стъклопакет 24 мм - ,,Бял
+ Четири сезона”, ( с размер H1350мм, L-1200мм

бр.

1

бр.

2

бр.

1

бр.

1

бр.

3

бр.

1

25

16 Прозорец

17 Прозорец

18 Прозорец

19 Прозорец

20 Прозорец

21 Прозорец

от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), (с размер H1500мм, L-1800мм), отваряема
площ -1,35 м2 , с комарник на
панти на отваряемата част.
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), (с размер H1440мм, L-1500мм), отваряема
площ -1,15 м2 ,с комарник на панти
на отваряемата част.
от 6 камерна, прозоречна дограма
от бяла PVC с подпрозоречна
дъска (вътрешна от ПВЦ и външна
Al ), със стъклопакет 24 мм - ,,Бял
+ Четири сезона”, ( с размер H1440мм, L-1170мм
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), (с размер H1440мм, L-1170мм), отваряема
площ -1,00 м2, с комарник на панти
на отваряемата част.
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), (с размер H1480мм, L-1480мм), отваряема
площ -1,10 м2, с комарник на панти
на отваряемата част
от 6 камерна, прозоречна дограма
от бяла PVC с подпрозоречна
дъска (вътрешна от ПВЦ и външна

бр.

2

бр.

1

бр.

2

бр.

1

бр.

3

бр.

2

26

22 Прозорец

23 Прозорец

24 Прозорец

25 Прозорец

26 Прозорец

27 Прозорец

Al ), със стъклопакет 24 мм - ,,Бял
+ Четири сезона”, ( с размер H1480мм, L-1480мм
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), (с размер H1450мм, L-1170мм), отваряема
площ -1,00 м2, с комарник на панти
на отваряемата част.
от 6 камерна, прозоречна дограма
от бяла PVC с подпрозоречна
дъска (вътрешна от ПВЦ и външна
Al ), със стъклопакет 24 мм - ,,Бял
+ Четири сезона”.
Размер H-1460мм, L-1330мм
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), (с размер H1460мм, L-1330мм), отваряема
площ -1,00 м2, с комарник на панти
на отваряемата част.
от 6 камерна
бяла PVC,
прозоречна
дограма
с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”,
с един вертикален
разделител с едно отваряемо крило
(двуосово отваряне), (с размер H1500мм, L-1480мм), отваряема
площ -1,10 м2,с комарник на панти
на отваряемата част.
от 6 камерна, прозоречна дограма с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири
сезона”, , от бяла PVC, ( с размер
H-1500мм, L-1480мм
от 6 камерна, прозоречна дограма
(прозорец) от бяла PVC с
подпрозоречна дъска (вътрешна от
ПВЦ и външна Al ), със
стъклопакет 24 мм - ,,Бял + Четири

бр.

1

бр.

9

бр.

6

бр.

2

бр.

1

бр.

2

27

сезона”, ( с размер H-1200мм, L1530мм)
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС
Общата стойност за ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.
Предлаганите цени са крайни и включват всички разходи за извършване на
доставките, включващи – оглед на място и уточняване на размерите на дограмата
/щорите/ транспортиране, доставка и разтоварване, демонтажа на старата дограма и
монтажа на новата дограма /щори/ .
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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За ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№
по Наименование
ред

1

Прозорец

2

Прозорец

3

Комарник

4

Комарник

5

6

Прозорец

Прозорец

Технически изисквания

4 камерна, прозоречна дограма, 24
мм стъклопакет от бяло стъкло със
странично и горно отваряне
навътре, разделен вертикално с два
разделителя с две отваряеми
рамена от бяла PVC, ( с размер H2100мм, L-1950мм ), отваряема
площ - 2.0 м2
4 камерна, прозоречна дограма, 24
мм стъклопакет от бяло стъкло със
странично и горно отваряне
навътре с едно отваряемо рамо от
бяла PVC, (с размер H-900 мм, L750 мм), отваряема площ -0.67 м2
за прозоречна дограма с от бяла
PVC, с размер H-1950 мм, L-1890
мм ), с външно отваряне
Комарник за прозоречна дограма с
от бяла PVC, с размер H-840 мм,
L-690 мм ), с външно отваряне
4 камерна, прозоречна дограма, 24 мм
стъклопакет от бяло стъкло със
странично и горно отваряне навътре,
разделен вертикално с един
разделител с едно отваряемо рамо от
бяла PVC, ( с размер H-1580мм, L1360мм ), отваряема площ - 1.1 м2

М
я
р
к
а

Коли чество
ДО

бр.

2

бр.

4

бр.

2

бр.

2

бр.

4

4 камерна, прозоречна дограма, 24
мм стъклопакет от бяло стъкло със
странично отваряне навътре с две
бр.
отваряеми рамена от бяла PVC, (с
размер H-980 мм, L-1560 мм),
отваряема площ - 1.53 м2
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

Единична
цена
Стойност
/в лв. без без ДДС
ДДС /

1

Общата стойност за ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.
Предлаганите цени са крайни и включват всички разходи за извършване на
доставките, включващи – оглед на място и уточняване на размерите на дограмата
/щорите/ транспортиране, доставка и разтоварване, демонтажа на старата дограма и
монтажа на новата дограма /щори/ .
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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За ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:
№
по Наименование
ред

1

Вътрешни
вертикални
текстилни
щори.

2

Вътрешни
вертикални
текстилни
щори.

3

Вътрешни
вертикални
текстилни
щори.

Технически изисквания
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата
(към или срещу управлението, или
в двата края на щората /тип
перде/), за ръчно задвижване ( с
размери: ширина - 470 см.,
височина - 275 см.), площ – 12,925
кв. м., ширина на лентата 89 или
127 мм. Текстилните ламели да са
изработени от висококачествен
плат.
Материалите
да
са
антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата
(към или срещу управлението, или
в двата края на щората /тип
перде/), за ръчно задвижване ( с
размери: ширина - 590 см.,
височина - 275 см.), площ – 16,225
кв. м., ширина на лентата 89 или
127 мм. Текстилните ламели да са
изработени от висококачествен
плат.
Материалите
да
са
антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата в
двата края на щората (тип перде),
за ръчно задвижване с два отделни
механизма за събиране на лентите
и едно общо управление за
въртенето им – ляво или дясно ( с
размери: ширина - 300 см.,
височина - 200 см.), площ – 6,00
кв. м. и размери: ширина - 110 см.,
височина - 360 см.), площ – 3,96
кв. м., ширина на лентата 89 или
127 мм. Текстилните ламели да са
изработени от висококачествен

М
я
р
к
а

Коли - Единичн
чество
а цена Стойност
/в лв. без без ДДС
ДДС /
ДО

бр.

2

бр.

4

бр.

1

30

4

Вътрешни
вертикални
текстилни
щори.

5

Вътрешни
вертикални
текстилни
щори.

6

Вътрешни
вертикални
текстилни
щори.

7

Вътрешни
вертикални
текстилни
щори.

плат.
Материалите
да
са
антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата
(към или срещу управлението, или
в двата края на щората /тип
перде/), за ръчно задвижване ( с
размери: ширина - 165 см.,
височина - 270 см.), площ – 4,455
кв. м., ширина на лентата 89 или
127 мм. Текстилните ламели да са
изработени от висококачествен
плат.
Материалите
да
са
антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата
(към или срещу управлението, или
в двата края на щората /тип
перде/), за ръчно задвижване ( с
размери: ширина - 245 см.,
височина - 235 см.), площ – 5,7575
кв. м., ширина на лентата 89 или
127 мм. Текстилните ламели да са
изработени от висококачествен
плат.
Материалите
да
са
антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата
(към или срещу управлението, или
в двата края на щората /тип
перде/), за ръчно задвижване ( с
размери: ширина - 150 см.,
височина - 180 см.), площ - 2,70 кв.
м., ширина на лентата 89 мм.
Текстилните
ламели
да
са
изработени от висококачествен
плат.
Материалите
да
са
антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата
(към или срещу управлението, или

бр.

5

бр.

3

бр.

4

бр.

1

31

8

Вътрешни
вертикални
текстилни
щори.

9

Вътрешни
вертикални
текстилни
щори.

Вътрешни
вертикални
10
текстилни
щори.

в двата края на щората /тип
перде/), за ръчно задвижване ( с
размери: ширина - 230 см.,
височина - 210 см.), площ – 4,83
кв. м., ширина на лентата 89 мм.
Текстилните
ламели
да
са
изработени от висококачествен
плат.
Материалите
да
са
антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата
(към или срещу управлението, или
в двата края на щората /тип
перде/), за ръчно задвижване ( с
размери: ширина - 198 см.,
височина - 334 см.), площ – 6,61
кв. м., ширина на лентата 89 мм.
Текстилните
ламели
да
са
изработени от висококачествен
плат.
Материалите
да
са
антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата
(към или срещу управлението, или
в двата края на щората /тип
перде/), за ръчно задвижване ( с
размери: ширина - 198 см.,
височина - 326 см.), площ – 6,45
кв. м., ширина на лентата 89 мм.
Текстилните
ламели
да
са
изработени от висококачествен
плат.
Материалите
да
са
антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата
(към или срещу управлението, или
в двата края на щората /тип
перде/), за ръчно задвижване ( с
размери: ширина - 160 см.,
височина - 190 см.), площ – 3,04
кв. м., ширина на лентата 89 мм.
Текстилните
ламели
да
са
изработени от висококачествен
плат.
Материалите
да
са

бр.

1

бр.

1

бр.

26

32

Вътрешни
вертикални
11
текстилни
щори.

антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Вътрешни вертикални щори с
текстилни ленти в цвят по избор,
релсов механизъм със схема за
управление и събиране на плата
(към или срещу управлението, или
в двата края на щората /тип
перде/), за ръчно задвижване ( с
размери: ширина - 250 см., бр.
височина - 230 см.), площ – 5,75
кв. м., ширина на лентата 89 мм.
Текстилните
ламели
да
са
изработени от висококачествен
плат.
Материалите
да
са
антистатични, отблъскващи прах и
дим и са лесни за поддръжка.
Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

2

Общата стойност за ЧЕТВЪРТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.
Предлаганите цени са крайни и включват всички разходи за извършване на
доставките, включващи – оглед на място и уточняване на размерите на дограмата
/щорите/ транспортиране, доставка и разтоварване, демонтажа на старата дограма и
монтажа на новата дограма /щори/ .
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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За ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
№
по
ред

Наименование

1

Прозорец с
врата

2

Прозорец

3

Прозорец

4

Прозорец

5

Прозорец

6

Прозорец

7

Прозорец

Технически изисквания

от 5 камерна PVC дограма, цвят
златен дъб, кафяви дръжки от
двете страни, стъклопакет 32мм. бяло/4 сезона, с размери L = 3090
mm, H = 2250 mm, разделен на две
по вертикала. Лява част с размери
L =1590 mm, H = 1920 mm неотваряем, разположена в горната
част. Дясна част - врата двойна с
праг с размери L = 1500 mm, H =
2250 mm, лява част - мързел, дясна
част - работна с комарник на
панти, с делител. Отваря се
навътре.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
златен дъб, кафяви дръжки,
стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона,
със странично отваряне навътре, с
комарник на панти, с размери L =
870 mm, H = 1125 mm.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
златен дъб, кафяви дръжки,
стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона,
със странично отваряне навътре, с
комарник на панти, с размери L =
895 mm, H = 1415 mm.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
златен дъб, кафяви дръжки,
стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона,
със странично отваряне навътре, с
комарник на панти, с размери L =
880 mm, H = 1725 mm.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
златен дъб, стъклопакет 32мм. бяло/4 сезона, разделен на две по
вертикала, неотваряем., с размери
L = 2970 mm, H = 1940 mm.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
златен дъб, стъклопакет 32мм. бяло/4 сезона, разделен на две по
вертикала, неотваряем., с размери
L = 3110 mm, H = 1940 mm.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
златен дъб, кафяви дръжки,
стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона,
с горно отваряне навътре, с
комарник на панти, с размери L =
1070 mm, H = 510 mm.

М
я
р
к
а

Коли чество
ДО

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Единична
цена
Стойност
/в лв. без без ДДС
ДДС /
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8

Прозорец

9

Прозорец с
врата

10

Прозорец с
врата

11

Прозорец с
врата

12

Прозорец

13

Прозорец

14

Прозорец с

от 5 камерна PVC дограма, цвят
златен дъб, стъклопакет 32мм. бяло/4 сезона, неотваряем., с
размери L = 1070 mm, H = 510 mm.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
бял, дръжки от двете страни,
стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона,
с размери L = 2670 mm, H = 2240
mm, разделен на две по вертикала.
Лява част с размери L =1790 mm,
H = 1440 mm - неотваряем,
разположена в горната част. Дясна
част - врата с размери L = 880 mm,
H = 2240 mm, с комарник на панти,
с праг, с делител шнапер. Отваря
се навътре – странично и горно.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
бял, дръжки от двете страни,
стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона,
с размери L = 2670 mm, H = 2240
mm, разделен на две по вертикала.
Дясна част с размери L =1800 mm,
H = 1460 mm - неотваряем,
разположена в горната част. Лява
част - врата с размери L = 870 mm,
H = 2240 mm, с комарник на панти,
с праг, с делител шнапер. Отваря
се навътре – странично и горно.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
бял, дръжки от двете страни,
стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона,
с размери L = 2670 mm, H = 2250
mm, разделен на две по вертикала.
Дясна част с размери L =1800 mm,
H = 1460 mm - неотваряем,
разположена в горната част. Лява
част - врата с размери L = 870 mm,
H = 2250 mm, с комарник на панти,
с праг, с делител шнапер. Отваря
се навътре – странично и горно.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
бял, дръжка, стъклопакет 32мм. бяло/4 сезона, с размери L = 860
mm, H = 1160 mm, с комарник на
панти. Отваря се навътре –
странично и горно.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
бял, дръжка, стъклопакет 32мм. бяло/4 сезона, с размери L = 870
mm, H = 1150 mm, с комарник на
панти. Отваря се навътре –
странично и горно.
от 5 камерна PVC дограма, цвят

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

1

Бр.

4

Бр.

1
35

врата

15

Прозорец с
врата

бял, дръжки от двете страни,
стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона,
с размери L = 2680 mm, H = 2230
mm, разделен на две по вертикала.
Лява част с размери L =1820 mm,
H = 1440 mm - неотваряем,
разположена в горната част. Дясна
част - врата с размери L = 860 mm,
H = 2230 mm, с комарник на панти,
с праг, с делител шнапер. Отваря
се навътре – странично и горно.
от 5 камерна PVC дограма, цвят
бял, дръжки от двете страни,
стъклопакет 32мм. - бяло/4 сезона,
с размери L = 2680 mm, H = 2240
mm, разделен на две по вертикала.
Дясна част с размери L =1820 mm,
H = 1440 mm - неотваряем,
разположена в горната част. Лява
част - врата с размери L = 860 mm,
H = 2240 mm, с комарник на панти,
с праг, с делител шнапер. Отваря
се навътре – странично и горно.

Бр.

2

Обща стойност без ДДС
20% ДДС
Обща стойност с включен ДДС

Общата стойност за ПЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ е .........................
( .... словом ......) лева с включен ДДС.
Предлаганите цени са крайни и включват всички разходи за извършване на
доставките, включващи – оглед на място и уточняване на размерите на дограмата
/щорите/ транспортиране, доставка и разтоварване, демонтажа на старата дограма и
монтажа на новата дограма /щори/ .
_______________
(дата)

__________________/____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка с предмет:
„Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и
компоненти /вкл. щори/”
от _____________________________________________________
(наименование на участника)

Уважаеми Госпожи и Господа,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя.
Предлаганите работни и функционални характеристики (основни тактикотехнически характеристики) на продуктите ще са съгласно Техническата
спецификация и описаните в графа „Технически изисквания“ на таблицата в
Приложение № 1 на ТС № 3СВ- 5094/23.07.2017 г.
С цел покриване на нормите за качество и надежднос, доставените материални
средства няма да са втора употреба или рециклирани и за изработката на същите ще
бъдат влагани подходящи и качествени материали придужени със Сертификати за
качество и декларации за произход и качество, които
Доставените продукти по обособените позиции за които бъдем определени за
изпълнител ще бъдат доставени по ред и начин, която осигурява защита от
увреждане, деформации, замърсявания и химическо взаимодействие със стоката,
както й предпазването от атмосферни въздействия, с цел запазване на технически и
експлотационни характеристики,
Огледа на място и уточняване на размерите на дограмата /щорите/,
транспортирането, доставка, разтоварване, демонтажа на старата дограма и монтажа
на новата дограма /щори/, ще бъдат за наша сметка и с наш транспорт до мястото за
доставка, съгласно изискванията от документацията за участие.
Изделията ще са съпроводени с инструкция за експлоатация (където е
необходимо) и декларация за съответствие от доставчика, в съответствие с БДС EN
ISO/IES 17050–1: 2010
Гаранционният срок на доставените материалните средства ще бъде не помалък от 10 години за профилите и не по малък от 12 месеца за монтажа от датата на
монтажа на продуктите.
Срок за изпълнение на поръчката: до 45 (четиредесет и пет/ дни от
сключване на договор.
Място на доставка (изпълнение):съгласно документацията за участие.

___________________
(дата )

___________________/ ____________/
(подпис, печат/фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ

Между Сухопътните войски и.............................................................., участник в
обществена поръчка с предмет: „Доставка на различни видове дограми и
свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/”

Днес,................., между Сухопътните войски и ..............................................,
участник в обществена поръчка, по реда и условията на чл. 20, ал. 3, т. 2 от
Закона за обществените поръчки, наричан по-долу за краткост „участник” се
сключи този,
ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ:
Двете страни осъзнават изцяло важността на състезателния характер на
процедурата за възлагане на обществената поръчка, организирана на основата
на почтеността и свободната конкуренция, изключващ изцяло злоупотреби от
какъвто и да е характер.
Двете страни поемат следните ангажименти, както следва:
1. Сухопътните войски поемат ангажимента да направят процедурата по
възлагане на обществената поръчка прозрачна и достъпна за всички участници,
които отговарят на условията й. Сухопътните войски ще положат всички
необходими условия да не допуснат негови служители да поискат или приемат
под каквато и да било форма подкупи и подаръци, предоставени директно или
индиректно от участниците в обществената поръчка, както и да наложи на
виновните длъжностни лица дисциплинарно наказание и/или да сезира
компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от тях.
2. Участникът, .................................................................. потвърждава, че:
/а/ не е предлагал, давал, както и че няма да предлага и да дава нито
пряко, нито косвено, чрез агенти или посредством трети страни, каквито и да
било стимули или възнаграждения, на което и да било официално лице/било от
страната, която подписва договора или от страната, за която ще се изпълнява
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договора или от страната, за която ще се изпълнява договора/, на негови
родственици или бизнес сътрудници, с цел да спечели обществената поръчка,
както и с извличане на друг тип неправомерна изгода или за получаване на
друго предимство по незаконен начин;
/б/ не се е споразумявал и няма да се споразумява с други страни с цел
неправомерно ограничаване на конкуренцията при провеждане на процедурата
за възлагане на обществената поръчка и сключване на съответния договор.
Участникът, .......................................................... разбира изцяло както
последствията от тези ангажименти, така и важността на факта, че Сухопътните
войски на Република България разчита на поемането им от негова страна.
За целите на тази обществена поръчка участникът е предприел мерки, за
да гарантира спазването на ангажимента да не получава и да не предлага
подкуп, включително от негови мениджъри и/или служители, както и от всяка
една от третите страни, работещи с него по настоящия проект като агенти,
консултанти, партньори от консорциум, подизпълнители и доставчици.
Настоящият Пакт изразява морален обществен ангажимент, представлява
допълнение към документацията за участие в обществената поръчка и се подава
подписан от участника, заедно с офертата за участие. На участниците в
обществената поръчка се връчва подписан от командира на Сухопътните
войски на Република България екземпляр.
Страните приемат, че настоящия Пакт е в сила както до приключване на
процедурата по възлагане на обществената поръчка, така и за срока за
изпълнение на договора за обществена поръчка.

ЗА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ:

___________________________

ЗА УЧАСТНИКА:

____________________
(подпис, печат/фамилия)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените
поръчки
Долуподписаният/-ната
...................................................................................................., с лична карта №
............................., издадена на ...................... от ............................................. с
ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на
(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище
................................
и
адрес
на
управление..................................,
тел.................................., факс..................................... - участник в обществена
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на различни видове
дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/”,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от
Наказателния кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния
кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния
кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от
Наказателния кодекс;
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния
кодекс.
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за
следното
престъпление,
посочено
в
т.
1.1:
.......................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
40

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично
на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично
на тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран
за
следното
престъпление,
посочено
в
т.1.1:
........................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР:
.....……………………
(подпис, печат/фамилия)

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват
участника, членовете на управителни и надзорни органи и от други лица,
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от тези органи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за обстоятелствата по чл. 54, ал.1 т.3-5 от ЗОП
Долуподписаният/ната.....................................................................................,
с лична карта № ........................................., издадена на ........................... от
............................................. с ЕГН..........................................., в качеството ми на
........................................................................................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на
(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище
................................ и адрес на управление.................................., тел......................,
факс..................................... - участник в обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2
от ЗОП с предмет „Доставка на различни видове дограми и свързани с тях
аксесоари и компоненти /вкл. щори/”,

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Представляваният от мен участник:
1.1. Няма 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 представлявания от мен
участник или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е
установен.
1.2. 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 представлявания от мен
участник или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е
установен.
...............................................................................................................................
*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в
случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
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3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно
съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се
информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да
отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и
икономически условия, технически способности и квалификация, когато е
приложимо).
Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от НК.
Дата …………………..г.

ДЕКЛАРАТОР:…............…...........………
(подпис, печат/фамилия)

Забележка:
•

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът
може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на

компетентните

органи,

и

е

изпълнил

конкретни

предписания,

технически,

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.*
•

Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за

обществените поръчки „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови
служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в
подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на
резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би
могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с
възлагането на обществената поръчка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България

Долуподписаният/-ната ....................................................................................,
с лична карта № ..................................., издадена на ............................ от
............................................. с ЕГН..........................................., в качеството ми на
......................................................................................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на
(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище
................................
и
адрес
на
управление..................................,
тел.................................., факс..................................... - участник в обществена
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет„Доставка на различни видове
дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/”,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За мен и за представляваното от мен юридическо лице/ЕТ не са налице
обстоятелства по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

____________________
(място на деклариране)

Декларатор: ___________________
(подпис, печат/фамилия)

________________
(дата на деклариране)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 или наличие на
изключенията по чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните
от тях лица и техните действителни собственици
(„ЗИФОДРЮПДРКЛТДС”)
Долуподписаният/-ната ...................................................................................,
с лична карта № .................................., издадена на .......................... от
............................................. с ЕГН..........................................., в качеството ми на
.........................................................................................................................................
(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на
(посочете фирмата на участника)

Агенцията по вписванията под ЕИК № ............................, със седалище
................................
и
адрес
на
управление..................................,
тел.................................., факс..................................... - участник в обществена
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет„Доставка на различни видове
дограми и свързани с тях аксесоари и компоненти /вкл. щори/”,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС:
1.

Е

регистрирано

/

Не

е

регистрирано

в

юрисдикция

с

преференциален данъчен
/ненужното се зачертава/

режим по смисъла на §1, т.64 от Допълнителните разпоредби на Закона за
корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален
данъчен режим е ____________________________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция/

1. Не съм контролирано лице/ съм контролирано лице от дружество,
регистрирано в
/ненужното се зачертава/
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юрисдикция с преференциален данъчен режим във връзка с §1, т.5 от
Допълнителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Юрисдикцията с
преференциален данъчен режим е ______________________________________.
/попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция на контролиращото
дружество/
3. Попада в изключението на чл.4, т. ______ от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
/попълва се, ако кандидат или участник/подизпълнител/трето лице е
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
или е контролирано лице от дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим/
4. Запознат съм със задължението ми по §14, ал.1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и произтичащите от неспазването му правни
последици по смисъла на §14, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
_________________

Декларатор: _________________

(място на деклариране)

_______________

(подпис и печат)

/_________________________/

(дата на деклариране)

(име и фамилия)

Забележка:
1. Попълва се от всички кандидати или участници/подизпълнители/трети лица. Когато
кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се
попълва за всяко юридическо лице, включено в обединението.
2. Достатъчно е подаването на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да представляват кандидата или участника/подизпълнителя/трето лице,
съгласно представения документ за регистрация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
за изпълнени доставки, идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка
Долуподписаният/-ата ......................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №...................................., издадена на ............................
от.............................................................. гр...............................................................,
адрес:..............................................................................................................................,
(постоянен адрес)

в качеството ми на ....................................................................................................
(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................,
(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка на различни видове дограми и свързани с тях аксесоари и
компоненти /вкл. щори/”,
ДЕКЛАРИРАМ:
списък по чл.64, ал.1. т.2 от ЗОП с изпълнени доставки, с предмет идентични
или сходни с предмета на настоящата поръчка с посочване на стойности, дати и
получатели, заедно с доказателство за извършената доставка, считано от дата на
подаване на офертата.
№

Получател
на
доставката

Предмет на
изпълнената
доставката
и кратко
описание

Крайна дата
на
изпълнението
на
доставката

В качеството
на:
главен
изпълнител/
участник в
обединение/
подизпълнител

Стойност/цена
(лв., без ДДС)
и количество/
брой/ обем на
изпълнената
доставка

1.
2.
....

Приложение: . ...( Доказателството за извършена доставка)
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .........................

Декларатор: ...............................
(подпис, печат/фамилия)
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