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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Я Т А  

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

С ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ: 

У С Л У Г А  

ПОЧИСТВАНЕ НА УТАЙКА ОТ ПСОВ  

 

1. Решение № ОП-2 / 22.02.2019 г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД София, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

2. Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка. 

3. Проект на договор за изпълнение на поръчката. 

4. Условия за участие и провеждане на процедура на договаряне без предварителна 

покана за участие по ЗОП – общи изисквания. 

5. Образци на документи и указание за подготовката им: 

7.1. Образец № 1 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

7.2. Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на Възложителя; 

7.3. Образец № 3 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; 

7.4. Образец № 4 - Декларация за срока на валидност на офертата; 

7.5. Образец № 5 - Ценово предложение; 

7.6. Образец № 6 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 

11 от ЗОП; 

7.7. Образец № 7 - Декларация за липса на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП; 

7.8. Образец № 8 - Декларация за обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици; 

7.9. Образец № 9 - Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата. 

  



УТВЪРЖДАВАМ:...... п .......... 

Управител: НИКОЛА НИТОВ 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   

 
ОПРЕДЕЛЯЩА НЕОБХОДИМИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

”ПОЧИСТВАНЕ НА УТАЙКИ В ПСОВ” 

ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

ВЪВЕДЕНИЕ.  

Описание на предмета на поръчката: 

Предметът на настоящата обществена поръчка е:  

Услуга 

Целта на обществената поръчка е изборът на ИЗПЪЛНИТЕЛ на услуга за почистване на 

утайки от съоръжения на Пречиствателни станции за отпадъчни води, във връзка с 

изпълнение предписанията на РИОСВ София, с оглед постигане на нормален 

технологичен режим на работата на ПСОВ. Необходимо е предприемане на спешни мерки 

за почистването на ПСОВ Самоков и на ПСОВ Костинброд от генерирани количества 

утайки. Така изложеното, налага предприемането на спешни действия за предотвратяване 

на нарушаване на екологичното равновесие в районите на горепосочените ПСОВ. 

Дейностите, работите и прогнозният обем са указани в Приложение №1. 

Възложител: „В и К” ЕООД София  

Съгласно чл. 5, ал. 4 т. 2 ЗОП 

Място на изпълнение:  

Съоръжения на площадките на ПСОВ Самоков и ПСОВ Костинброд.. 

Правно основание, ред за възлагане и прогнозна стойност 

На основание чл. 18, ал. 1, т. 9  от ЗОП и чл.138, ал.1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 4 от 

ЗОП „когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителнип 

обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за 

открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне” от ЗОП - 

настоящата обществената поръчка се възлага чрез процедура на договаряне без 

предварителна покана за участие по реда на чл. 138, ал.1 от ЗОП и чл. 64 и чл. 65 от 

ППЗОП. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 780 000.00 лв. (седемстотин и осемдесет 

хиляди лева) без ДДС, разпределена както следва: 

ПСОВ Самоков:  прогнозната стойност е в размер на 610 000,00 без ДДС; 

ПСОВ Костинброд: прогнозната стойност е в размер на 170 000,00 без ДДС.  

Участниците подават оферти за цялата обществена поръчка. 

Критерий за оценка на офертите.  

Критерият за оценка на икономически най-изгодна оферта е „най-ниска цена” съгласно чл. 

70, ал. 2, т. 1 ЗОП. 



ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ: 

Текстовете, представени в [квадратни скоби и наклонен шрифт в черен цвят], 

обозначават случаи, в които трябва да бъдат попълнени конкретни данни.  

Текстовете, представени в [квадратни скоби и наклонен шрифт в червен цвят], 

обозначават пояснения или указания. 

Текстовете, представени в [квадратни скоби и нормален шрифт в черен цвят], както и 

такива, разделени със знака „/“, обозначават алтернативни формулировки/редакции. 

За някои клаузи са предоставени варианти, обозначени с думата [Вариант] и пояснение, 

където е необходимо. 

Текстовете под линия са само за вътрешна информация и пояснения, и следва да бъдат 

премахнати преди окончателното изготвяне на проект на договор за възлагане на 

обществена поръчка. 

Номерацията в договора е примерна, като Възложителят може да избере друг подход, 

съобразно нуждите си.  

 

 

СТАНДАРТИЗИРАН ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР  

за възлагане на обществена поръчка за услуги 
 

№ [попълва се номер, определен от Възложителя] 

 

 

Днес, [дата на сключване на договора във формат дд.мм.гггг], в [място на сключване на 

договора], между: 

 

„Водоснабдяване и канализация”ЕООД София,  

с адрес и седалище на управление: гр. София п.к. 1220, бул. „Рожен”№15,  

ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ 832046330 и номер по ЗДДС BG 832046330, 

представлявано от  Никола Гергинов Нитов, в качеството на Управител,   

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

[Наименование на изпълнителя],  

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес 

на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен 

код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета 

страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая], 

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в 

качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], 

[съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или 

лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]], 

наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 



на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение 

№............/............ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена 

поръчка с предмет: Почистване утайка от ПСОВ, 

 

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видовете 

дейности по Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор в експлоатираните 

от Възложителя Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ Самоков и 

пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ Костинброд, срещу възнаграждение и 

при условията на този Договор, следните услуги:  

Дейностите, предмет на договора са почистване утайка от ПСОВ Самоков и ПСОВ 

Костинборд, 

наричани за краткост „Услугите“.  

 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Услугите в съответствие с 

Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2, 3 и 4] 

към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него. 

 

[Чл. [3]. В срок до [… (словом)] дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно 

преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до [… 

(словом)] дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)1] 2 

 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие [до 

изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, но за не повече от [… 

(словом)] години3, считано от датата на сключването му]. 

Чл. 5. Срокът за изпълнение на Услугите е [дни/месеци/години], считано от датата на 

писмената заявка на Възложителя за извършване на дейностите за всеки от обектите, и в 

съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя – Приложение № [2]. 

 

[Чл. 6. Изпълнението на Договора започва, съответно срокът за изпълнение на Услугите 

започва да тече, след писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.4] 

                                                           

1 Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с 

подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на 

изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.  
2 При необходимост и по преценка на страните, могат да се включват специализирани клаузи, 

отразяващи спецификата на конкретните услуги 

3 Съгласно чл.113, ал.1 ЗОП: „Договорите за обществени поръчки с периодично или продължително 

изпълнение се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години“, като следва да се имат предвид 

изключенията по ал. 2 и 3 на същия член. Съгласно чл. 113, ал. 4 ЗОП: „Не се допуска сключване на 

безсрочни договори за обществени поръчки или договори, чийто срок автоматично се продължава. 

Договори, сключени в нарушение на правилата на ал. 1 и 2, се смятат за сключени за една година.“. 



 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на Договора е ПСОВ Самоков и ПСОВ Костинброд. 

 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

Чл. 8. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, 

като максималната стойност на договора не може да надвишава [[……… 

(…………………………)] (посочва се цената без ДДС, с цифри и словом)] лева без ДДС  и 

[……… (…………)] (посочва се цената с ДДС, с цифри и словом)] лева с ДДС (наричана 

по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“). 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

Услугите, [включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или 

на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите 

подизпълнители] (ако е приложимо),] като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на 

каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна [Единичните цени] за отделните работи и дейности, 

свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на 

промяна [освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП].   

  

  

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този Договор, чрез 

периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемно-

предавателни протоколи за извършените дейности и работи на всеки от обектите,– в срок 

до [[…] (словом)] дни, считано от приемане изпълнението на Услугите. 

 

Чл. 10. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 

документи: 

1. отчет за предоставените Услуги за съответната дейност, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;5 

2. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за , съответната дейност, 

подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [след получаване на отчета по т. 1], при 

съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на 

изпълнението) от Договора; и 

3. фактура за дължимата сума за съответната дейност, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до [[…] 

(словом)] дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 

условията по ал. 1.6 

 

Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

                                                                                                                                                                                           

 
5 Клаузата се включва при необходимост. 

 



(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по ал. 1 в срок от три дни7, считано от момента на промяната. В случай че 

Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 

извършени. 

 

[Чл. 12. 8: 

[Чл. …. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 

изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 

подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 

част от Услугите за  съответната дейност, заедно с искане за плащане на тази част пряко 

на подизпълнителя. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането 

за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно 

със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 

недължими. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно 

спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от 

Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до [[…] 

(словом)] дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.]] 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 13. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. [8 – 12] от 

договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 

данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да извърши Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 

срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията; 

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;  

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 

чл. [32] от Договора;   

5. [да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / 

[да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

                                                           

 

 



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е 

приложимо)]; 

6. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор; 

7. [Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от ........ дни от сключване на настоящия 

Договор. В срок до [[…] (словом)] дни от сключването на договор за подизпълнение или 

на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП 

(ако е приложимо)] 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска 

и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 

извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с 

това да пречи на изпълнението; 

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети/доклади или съответна част от тях; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка работа и/или 

дейност, в съответствие с уговореното в чл. [32] от Договора; 

5. да не приеме някои от отчетите/докладите, в съответствие с уговореното в чл. [31] от 

Договора; 

6. да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно извършването на дейностите, които 

стават задължителни от момента на получаването им, освен ако същите налагат 

нарушение на нормативно установените правила, или правилата за опазване на околната 

среда и безопасност на труда.  

 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свободен достъп до обектите за извършване на 

Услугите; 

2. да контролира изпълнението на договора по всяко време и по начин, който не 

затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не нарушава оперативната му 

самостоятелност; 

3. да приеме извършените Услуги, при условията на настоящия договор след покана от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са извършени качествено и е съставен приемно-предавателен 

протокол.  

4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени 

в този Договор; 

5. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания 

или ограничения съгласно приложимото право; 

6. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 

чл. [46] от Договора; 

7. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, 

когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

8. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение [и Гаранцията 

за авансово предоставени средства], съгласно клаузите на чл. [18/23] от Договора; 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788


9. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за появилите се в гаранционния срок дефекти, 

в срок от три работни дни от откриването им. 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО9  

Чл. 18. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки от двата обекта, ПСОВ 

Самоков и ПСОВ Костинброд, се документира с протокол за приемане и предаване, който 

се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ10 в два оригинални 

екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“)].11  

 

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

2.да поиска преработване и/или допълване на отчетите/докладите/ 

разработките/материалите в определен от него срок, като в такъв случай преработването 

и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното 

или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 

изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 

отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в 

случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 

отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора и резултатът от изпълнението 

става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 

подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок 

до седем дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. [5] от Договора. В случай, че 

към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в 

окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за 

отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. [20 – 22] от Договора]. 

  

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 20. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 

Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% (една десета) от процента от 

Цената за съответната дейност за всеки ден забава, но не повече от 5% (пет процента) на 

сто от Стойността на съответната задача. 

Чл. 21. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 

дейност/задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 

Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително 

възнаграждение за това.  

Чл. 22. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 

изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 

                                                           
9 При необходимост възложителите могат да уредят и други клаузи относно предаването и приемането на 

изпълнението.  

10 Чл.71 ППЗОП. 
11 Предаването на изпълнението е допустимо да се документира и по други начини в зависимост от предмета 

на поръчката 



ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 23. (1) Този Договор се прекратява:12 

1. с изтичане на срока на Договора по чл. 4 от Договора; 

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;  

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до седем  

дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по 

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ. 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните. 

 

Чл. 24. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 

съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 

предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 

изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 

задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна. 

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 

съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:  

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до десет дни, 

считано от Датата на влизане в сила; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от десет дни; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 

поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. 

 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 

от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на 

спорове по този Договор. 

 

Чл. 26. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 

юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 

към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито 

може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети/доклади, изготвени от него в изпълнение 

на Договора до датата на прекратяването; и 

                                                           
12 Изброените основания не са изчерпателни. 



в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 

Договора. 

 

Чл. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от 

авансово предоставените средства (ако е приложимо)]. [Когато прекратяването на 

Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от 

авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от от датата на 

прекратяване на Договора до тяхното връщане. (ако е приложимо)] 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

 

Чл. 28. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните 

в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора 

и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

. 

 

Спазване на приложими норми  

 

Чл.29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е 

длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, 

стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички 

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към 

чл. 115 от ЗОП. 

 

Конфиденциалност  

 

Чл.30. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да 

не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при 

или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с 

търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и 

ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 

изпълнението на Договора. [Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща 

наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед 

бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.] 

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква 

финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, 

изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или 

дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, 

включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални 



клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни 

въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, 

спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, 

софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или 

записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща 

се на компютърен диск или друго устройство. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация 

може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, 

като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор 

от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, 

контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него 

физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на 

тези задължения от страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила 

и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

 

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни 

и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 

безпричинно отказано или забавено. 

 

Авторски права 

 

Чл. 32. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 

всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 

изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 

който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 

лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 

изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 



3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито 

права са нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски 

права от страна на трети лица в срок до десет дни от узнаването им. В случай, че трети 

лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и 

понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 

трети лица. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

 

Чл. 33. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 

Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 

съгласно приложимото право. 

 

Изменения 

 

Чл. 34. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 

ограниченията на ЗОП. 

 

Непреодолима сила 

 

Чл. 35. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 

смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима 

сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е 

от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на 

поетите с Договора задължения. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към 

уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 

доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка 

между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 

неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 

изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 

сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 

сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност 

за изпълнение на Договора. 

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

 



Нищожност на отделни клаузи 

 

Чл.36. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 

считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без 

това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. 

Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на 

Договора като цяло. 

 

Уведомления 

 

Чл. 37. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват 

в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 

факс, електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1220, бул. „Рожен”№15  

Тел.: 02/813 00 20 

Факс: 02/813 00 13 

e-mail: office@viksof.com 

Лице за контакт: инж. Весела Василева 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

 

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 

телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до седем дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 

задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 

за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до три дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

 



Език13 

 

Чл. 38. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и 

др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат 

необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Приложимо право 

 

Чл. 39. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

 

Разрешаване на спорове 

 

Чл. 40. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 

чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 

компетентния български съд.14 

 

Екземпляри 

 

Чл. 41. Този Договор се състои от .............. страници и е изготвен и подписан в два 

еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 

 

Приложения: 

Чл. 42. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

     

 

 
 

  

                                                           

13 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице. 
14 Допустимо е да се уговори разглеждане на спора пред арбитраж. 



 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

 Видовете дейности по отстраняване на утайката от различните типове съоръжения и 

обема й са подробо посочени в Приложение 1, неразделна част от настоящата 

документация. 

Място на изпълнение:  

ПСОВ Самоков – почистване на активна утайка от силоз за утайка; 

    ПСОВ Костинброд – почистване на утайка от входна помпена станция, 2 бр. 

биобасейни, 2 бр. аеробни стабилизатори и изсушително поле. 

Срок на изпълнение: 2 /два/ месеца, от датата на сключване на договора за всеки от 

обектите.  

Изисквания за качество 

Изпълнението на обществената поръчка да съответства на изискванията на 

действащите в Република България стандарти БДС; БДС EN; европейски или 

еквивалентни международни стадарти и на клаузите на подписания между страните 

договор за услуга. 

Участниците в процедурата да осъществяват дейността си при спазване на 

действащата нормативна уредба в Република България. 

Да изпълнят посочените в Приложение 1 дейности, като организират и координират 

процеса на услугата в съответствие с действащата нормативна уредба; 

Да осигурят свой представител при приемане на допълнително възникнали видове  

иколичества дейности, свързани с предмета на обществената поръчка и подписване на 

необходимите актове и протоколи за дейността; 

Участникът следва да влага при изпълнението качествени материали и изделия, 

отговарящи на изискванията на БДС EN и да представя необходимите сертификати при 

поискване; 

Ако документите са на чужд език, задължително се представят и в превод на 

български език. Копията на документите да са заверени с Вярно с оригинала”, подпис и 

печат на участника. 

Участникът трябва да предостави на Възложителя възможност да извършва контрол 

по изпълнение на работите 

Участникът трябва да съставя, оформя и представя необходимите документи за 

разплащане, отчитащи извършените дейности; 

Участникът носки пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и 

дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, катго организира за своя сметка 

необходимите обезопасителни и ихоранителни мероприятия по време на изпълнение на 

работите и дейностите по изпълнение на услугата; 

Участникът се задължава да не допуска повреди и/или разрушения на инженерната 

инфраструктура в и извън границата на обектите, при осъществяване на работите и 

дейностите. 

Изисквания към определяне на цената, начина и срока на плащане 

Участниците посочват в ценовото предложението цени в лева, без ДДС, за 1 метър 

кубичен и общо за ориентировъчния обем, посочен в приложение 1; 

Предложените цени трябва да включват всички параметри описани в 

Техническите предложения за изпълнение на услугата; 

Посочената цена трябва да включва всички разходи на изпълнителя за извършване 

на работите и дейностите по изпълнение на обществената поръчка; 



Начин на плащане – разсрочено, безкасово, по банкова сметка на Изпълнителя в 

срок не по-кратък от 30 дни, след извършване на услугата и представяне на фактура с 

приемо-предавателен протокол, отговарящ на изискванията на чл.303а, ал.2 от ТЗ; 

Изисквания по изпълнение на услугата  

Услугата се изпълнява след писмена заявка от Възложителя за място на 

изпълнение и видове и количества работи и дейности. 

Отчета за извършената услуга на всяка ПСОВ се придружава от следните актуални 

документи: фактура, приемателно-предавателен протокол, сертификат за качество; 

сертификат или декларация за произход; декларация за експлоатационните показатели 

или декларация за характеристиките на строителния продукт в съответствие с 

изискванията на Наредбата № РД-02-20-1 от 15.02.2015г. за условията и реда за влагане 

на строителни продукти в строежите на Република България или еквивалентни /при 

доказана необходимост/. 

Участникът оферира всички посочени в техническата спецификация видове и 

обеми работи и дейности, както и единични цени за метър кубичен в лева, без ДДС, с 

включени всички разходи франко мястото на складиране на утайките. 

Изискуеми документи 

ЕЕДОП 

 При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на 

основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне 

на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), по стандартен образец. 

 В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се 

посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, 

или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

 Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, 

за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 

67, ал. 1 от ЗОП. 

 Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всеки от тях се 

представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията чл. 67, ал. 1 от ЗОП. 

 Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

ВАЖНО! 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП. считано от 1-ви април 2018г. „Единният европейски 

документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с 

акт на Европейската комисия." 

При представянето на ЕЕДОП се спазват следните стъпки: 

 Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, 

т. 5, б. „а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. 

Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в 

електронен вид. 

 За настоящата процедура възложителят е създал образец на ЕЕДОП в системата за 

еЕЕДОП, разработена от Европейската комисия (https://ec.europa.eu/tools/espd) чрез 

https://ec.europa.eu/tools/espd


маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с 

личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. Генерираният 

файл е на разположение на заинтересованите лица по електронен път на Профила на 

купувача. Възложителят публикува заедно с документацията за обществена поръчка 

в PDF формат и XML файл espd-reguest.xml., който представлява предоставен от 

Възложителя еЕЕДОП във вид, подходящ за електронна обработка. 

 Участниците зареждат в системата сваления от Профила на купувача XML файл, 

попълват необходимите данни и го изтеглят. 

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да 

съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва 

да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя.  

 Предоставеният от Възложителя еЕЕДОП следва да бъде попълнен от участниците 

като се използва системата за ЕЕДОП - https://ec.eu гора.eu/tools/espd/filter?lanq = bq 

 Участникът (икономическият оператор) зарежда в системата предоставения от 

Възложителя XML Файл и го попълва в съответствие с изискванията на Възложителя. 

 Попълненият електронно ЕЕДОП се изтегля от участника в XML и PDF формат, 

като PDF формата се подписва с електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. 

 Попълненият и подписан еЕЕДОП се предоставя на Възложителя, заедно с 

офертата, приложен на подходящ оптичен носител. Форматът, в който се предоставя 

документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. 

 Друга възможност за предоставяне на еЕЕДОП е чрез осигурен достъп по 

електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът 

следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан 

и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на 

заявленията/офертите. 

Повече информация относно предоставяне на Единния европейски документ за 

обществени поръчки в електронен вид се съдържа в указание изх. № МУ-4/02.03.2018Г. 

на изпълнителния директор на АОП, на следния интернет адрес: 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4 2018.pdf 

Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 

процедура за обществена поръчка, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по 

електронен път до вече изготвения и подписан електронно ЕЕДОП и съдържащата се в 

него информация е все още актуална към датата на подаване на офертата в настоящата 

процедура. В този случай, вместо ЕЕДОП, участникът представя подписана от него (лице, 

което може самостоятелно да го представлява) декларация за повторно използване на 

ЕЕДОП, като посочва и адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

За доказване на техническите и професионалните способности на кандидатите 

или участниците се представят един или няколко от следните документи и 

доказателства, във връзка с поставените изисквания: 

Списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка или услуга съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП; 

Възложителят изисква доказване на един брой изпълнена услуга идентична или 

сходна с предмета на обществената поръчка - почистване на утайки от ПСОВ. 

Място, ден и час за подаване на заявления за участие: 

Заявлението се подава ведно с приложени документи в запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Почистване на утайки от ПСОВ”, по пощата с обратна разписка, по куриер или 

https://ec.eu/
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4


лично (упълномощено лице) на адрес гр.София, п.к. 1220, бул.”Рожен” №15, в срок до 

16.30 ч. на 05.03.2019г.  

Място и дата на провеждане на договарянето: 

Договарянето ще се проведе в сградата на централно управление на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД София в гр.София, бул.”Рожен” №15, на 

06.03.20109г. от 10.00 часа, с назначена от възложителя комисия при спазване 

изискванията на ЗОП, ППЗОП и действащата нормативна уредба. Да присъстват на 

заседанието на комисията и да участват в преговорите могат надлежно упълномощени 

представители на участниците.  

За справки: 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД София, гр.София, п.к.1220, бул.”Рожен” 

№15, тел.: 02 8130020; факс: 02 8130013; e-mail: office@visof.com; лице за контакт: инж. 

Весела Василева – инженер ПСОВ. 

Документи, които да се представят от участника, определен за изпълнител 

преди подписване на договор 

Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение 

или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 

липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 

поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива. 

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

Свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП; 

Валидно свидетелството за съдимост представено в оригинал или нотариално 

заверено копие или електронно свидетелство за съдимост /ЕСС/, заверено от участника. 

Срокът на валидност на свидетелството за съдимост, в т.ч. и ЕСС е 6 месеца от датата на 

издаване. Документът се представя за всички лица, посочени в чл.54, ал.2 и чл.55, ал.3 от 

ЗОП, във връзка с чл.40 от ППЗОП. 

Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 
седалището на възложителя и на кандидата или участника - за обстоятелството по 

чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП;  

Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно 

постановление или съдебно решение за нарушение по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, участникът 

представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за 

обществена поръчка. 

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са 

издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора.  

Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 

труда" - за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП; 

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са 

издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора. 

Удостоверение от съответния компетентен орган за липса на вписани 

обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, издадено в срок до 2 месеца преди датата 

на сключване на договор – прилага се за лица, регистрирани в държави, различни от 

България.  

Удостоверенията следва да са оригинал или нотариално заверено копие и да са 

издадени не по-рано от 2 месеца от датата на сключване на договора и придружени с 

превод от лицензиран преводач съгласно приложимите международни правила.  

Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ на създаденото обединение /когато определеният изпълнител е 

mailto:office@visof.com


неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не 

е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице/. В случаите, 

когато обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 

представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. В случаи, че в съответната държава не се 

издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват 

всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има 

правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато 

декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, 

направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Не се изисква представяне на документ от настоящите Указания в случай, че 

съответните обстоятелствата са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя 

по служебен път. 

Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.4, 5 и т.7 от ЗОП – по образец на 

Възложителя. 

Декларация за обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП – по образец на 

Възложителя. 

 Декларации по чл.59, ал.1, т.3 и чл.66, ал.2 от Закон за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП), както следва:  

Попълват се предоставени от възложителя образци на ръка от лицата от законния 

представител на юридическото лице или едноличен търговец, за физически лица от 

физическото лице. Декларацията се представят в оригинал. Участниците /Кандидатите са 

длъжни да уведомяват възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с 

идентификацията, по време на осъществяване на операцията или сделката или на 

професионалните или търговските отношения ще представя - за юридически лица и 

еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от 

вписването на промяната, за физически лица - съответните удостоверителни документи в 

същия срок от настъпването на промяната. 

Съгласно чл.111, ал.1 от ЗОП Възложителят може да изисква от определения 

изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или 

авансово предоставените средства. 

На основание гореизложеното Възложителят не изисква гаранция за изпълнение на 

договора за обществената поръчка 

 

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 

място: 

1.откаже да сключи договор; 

2.не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или 

3.не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните 

подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани 

с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право съгласно приложение №10 от ЗОП. 
 

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла 

на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни. 



Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и 

изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за 

обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по 

прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се 

извършва в съответствие със законовите изисквания, като в този смисъл в публикуваните 

документи в профила на купувача по повод провеждането на обществени поръчки се 

заличават личните данни (трите имена и  подписи).  

 

Всички незасегнати въпроси по процедурата, ще бъдат решавани в 

съответствие със Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки и действащата нормативна уредба на българското 

законодателство. 

 

 

Приложение: Съгласно текста 

  



 

 

 

          Приложение№ 1 

 

ПСОВ САМОКОВ 

 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на видове работи Мярка Количество 

1. Изпомпване на водата с помпа м 3 2000 

2. Изгребване на активна утайка от силоз м 3 400 

3. Изгребване на активна утайка ръчно м 3 6000 

4. Натоварване и превоз до 50 м. с ръчни колички на утайка м 3 6400 

5. Ръчно натоварване на утайка в кофата на багер или пригодена 

платформа на транспорт 

м 3 6400 

6. Вертикално прехвърляне на утайка и изнасянето й извън силоза м 3 6400 

7. Натоварване утайка на транспорт с багер м 3 6400 

8. Превоз със самосвал на 500 м. м 3 6400 

9. Измиване на силоз с вода м 3  

 

ПСОВ КОСТИНБРОД 

 

 
№ 

по 

ред 

Наименование на видове работи Мярка Количество 

1. Изпомпване на водата с помпа м 3 300 

2. Изгребване на активна утайка от биобасейн м 3 270 

3. Изгребване на активна утайка ръчно м 3 1500 

4. Натоварване и превоз до 50 м. с ръчни колички на утайка м 3 1770 

5. Ръчно натоварване на утайка в кофата на багер или пригодена 

платформа на транспорт 

м 3 1770 

6. Вертикално прехвърляне на утайка и изнасянето й извън силоза м 3 1770 

7. Натоварване утайка на транспорт с багер м 3 1770 

8. Превоз със самосвал на 500 м. м 3 1770 

9. Измиване на биобасейн, аеробен стабилизатор и идсушително поле 

с вода 

м 3  

 

 

 

 

 

 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 2 
До 

УПРАВИТЕЛЯ НА 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И  

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД София 

гр. София, бул.”Рожен”№15 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ОТ: ……………………………………………………………………………………… 

(наименование на Участника) 

Седалище и адрес на управление: .............................................................................., 

адрес за кореспонденция: ............................................................................................, 

телефон: .............................., факс: .............................., е-mail: .................................., 

ЕИК: ...................................; Идентификационен № по ДДС: ..................................., 

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

в качеството му на: ....................................................................................................... 

ОТНОСНО: 

Участие в процедура на договаряне без предварителна покана за участие за 

възлагане на обществена поръчка с обект и предмет: “Почистване на утайки от ПСОВ”. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Представляващия “Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

София. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

След запознаване с документацията за участие в процедура  на договаряне без 

предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с обект и предмет: 

“Почистване на утайки от ПСОВ” за нуждите на “В и К” ЕООД София, подробно описани 

в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата 

за обезпечаване експлоатационната дейност на Дружеството, съгласно условията на 

Възложителя, посочени в решението и документацията към него за участие в качеството 

си на Изпълнител, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура. 

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на 

поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на 

Възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, което съдържа: 

І. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 

Описание на предложените дейности и работи по предмета на обществената 

поръчка, подлежащи на изпълнение: ............................................................................... 

Забележка: Участниците да посочат вида дейности и работи, описание на начина на 

изпълнението им, като информацията може да се представи в табличен вид – 

приложения изготвени от участника. 



ПСОВ САМОКОВ 

№  Наименование на видове работи Мярка Кол-во 
Дейност 

/ работа 
описание 

1. Изпомпване на водата с помпа м 3 6000   

2. Изгребване на активна утайка от 

силоз 

м 3 400   

3. Изгребване на активна утайка ръчно м 3 6000   

4. Натоварване и превоз до 50 м. с 

ръчни колички на утайка 

м 3 6400   

5. Ръчно натоварване на утайка в 

кофата на багер или пригодена 

платформа на транспорт 

м 3 6400   

6. Вертикално прехвърляне на утайка и 

изнасянето й извън силоза 

м 3 6400   

7. Натоварване утайка на транспорт с 

багер 

м 3 6400   

8. Превоз със самосвал на 500 м. м 3 6400   

9. Измиване на силоз с вода м 3    

 

ПСОВ КОСТИНБРОД 

№ Наименование на видове работи Мярка Количество 
Дейност / 

работа 
описание 

1. Изпомпване на водата с помпа м 3 300   

2. Изгребване на активна утайка от 

биобасейн 

м 3 270   

3. Изгребване на активна утайка 

ръчно 

м 3 1500   

4. Натоварване и превоз до 50 м. с 

ръчни колички на утайка 

м 3 1770   

5. Ръчно натоварване на утайка в 

кофата на багер или пригодена 

платформа на транспорт 

м 3 1770   

6. Вертикално прехвърляне на утайка 

и изнасянето й извън силоза 

м 3 1770   

7. Натоварване утайка на транспорт с 

багер 

м 3 1770   

8. Превоз със самосвал на 500 м. м 3 1770   

9. Измиване на биобасейн, аеробен 

стабилизатор и идсушително поле с 

вода 

м 3    

 

ІІ. ПРОИЗХОД НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

Произход на влаганите материали по предмета на поръчката – когато е приложимо: 

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

ІІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Срок за изпълнение на поръчката: 

Ще изпълним предмета на обществената поръчка в срок от 2 (два) месеца, считано 

от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

2. Предложен срок на на изпълнение на дейностите и работите: 



2.1. Ще изпълним предмета на поръчката поетапно през срока на действие на 

договора чрез съставен гравик, считано от датата на представяне на писмена заявка от 

Възложителя за обект и количества до постигане на изискуемият положителен резултат. 

2.2. Услугата ще извършваме на съоръженията формиращи, съхраняващи и 

обработващи утайки на териториите на ПСОВ Самоков и ПСОВ Костинброд  и 

изпълнението й ще удостоверим с двустранно подписани от представител на 

Възложителя и представител на Изпълнителя приемо-предавателни протоколи. 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО 

1. Поемаме гаранция за качеството на извършване на услугата за съхранение в 

цялост  на съоръженията и инфраструктурата на територията на обектите и в 

непосредствена близост. 

2. Поемаме гаранция за качествено изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват. 

V. ДРУГИ 

1. Документи и/или декларация, удостоверяващи, че участникът разполага с 

персонал,  машини, механизация и транспорт за изпълнение на услугата в заявения обем, 

като посочи и дали са собствени или наети за срок не по-кратък от срока на действие на 

договора за изпълнение на обществената поръчка. Документи и/или декларация, 

удостоверяващи, че участникът разполага с техническа възможност да извърши 

дейностите и работите за изпълнение на услугата. 

2. Заявявам, че всяко поетапно изпълнение на дейности и работи ще се придружава 

със следните актуални документи: фактура, приемателно-предавателен протокол, 

сертификат за качество, сертификат или декларация за съответствие (когато е 

приложимо). 

3. Валидността на нашата оферта е ......................(.......................) месеца от крайния 

срок за подаването й и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко 

време преди изтичане на този срок. 

4.  .......................................................................................................................................... 
(по преценка на Участника) 

При така предложените условия от нас в нашето предложение за изпълнение сме 

включили всички дейности, работи и разходи, свързани с качественото изпълнение на 

поръчката в описания вид и обхват. 

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

съответствие с гореописаната оферта. 

 

Приложение:  
1. 2. Документи и/или декларация, удостоверяващи, че участникът разполага с 

персонал,  машини, механизация и транспорт за изпълнение на услугата в 

заявения обем; 

3. Други документи и доказателства по преценка на участника. 

 

__________ 2019 г.   Подпис и печат: ________________ 

(дата на подписване)  _____________________________________ 

_________________       (длъжност на представляващия Участника) 

(място на подписване)  _____________________________________ 

         (име и фамилия) 

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на 

.......................................... (посочете фирмата на участника) ....................................................... 
(посочете името и длъжността на упълномощеното лице). 
 

Образец  № 3 



 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

п о  ч л . 3 9 ,  а л . 3 ,  т . 1 ,  б у к в а  в )  о т  П П З О П  

приемане условията на проекта на договор,  

 

Долуподписаният/та/............................................................................................... 

с адрес ........................................................................................................................................ 

[лична карта/документ за самоличност] № ........................................................................, 

издадена на ........….................................. от ............................................................................, в 

качеството си на [длъжност, или друго качество]............................................................. на 

[наименование на търговеца].............................................................................................., 

 с ЕИК............................., регистрирано в ........................................................................., със 

седалище и адрес на управление ................................................................................ 

- участник в процедура на договаряне без предварителна покана за участие за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Почистване на утайки от ПСОВ” за нуждите на 

___________________(наименование на Възложителя)” 
 

 

Д Е К Л А Р И Р А М :  

 

Запознат съм и приемам условията на проекта на договор. Ако бъдем определени за 

потенциален изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок. 

Запознат/а съм с изискванията на Възложителя, посочени в решението за 

откриване на настоящата процедура и документацията за участие. 

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от 

името на последния приемам да сключа договор за срок от 2 (два) месеца за възлагане на 

поръчката с горепосочения предмет. 
 
 

 .................................г.                                                 Декларатор: 

 гр. ..............................       (подпис и печат) 

 
 

  



ОБРАЗЕЦ № 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “г” от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки за срока на валидност на 

офертата 
 

 

Долуподписаният/-ата ___________________________________________, 

ЕГН __________________, притежаващ/а лична карта № 

___________________, издадена на __________________ от МВР гр. 

__________________, с постоянен адрес гр./с ___________________, ул. 

_________________ № __ в качеството си на _________________________ 

(посочете длъжността и качеството, в което лицето има право да управлява и представлява) на 

____________________________________ ______________________________ 
(посочете правно-организационната форма с фирмата на участника)  

ЕИК/БУЛСТАТ ________________, със седалище и адрес на управление: 

__________________________________________________, след като се 

запознах с изискванията на документацията за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет: 

“Почистване на утайки от ПСОВ” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Срокът на валидност на офертата (посочете  срока за валидност на офертата в 

календарни месеци, но не по-кратък от 2 (два) месеца, считано от крайния срок за подаване на 

офертите) е .......... (....................................) месеца от датата, която е посочена за 

дата на получаване на офертите. 

 

__________ 2019 г.   ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

(дата на подписване) 

_________________             

(________________) 

(място на подписване) 

 

_____________________________ 
* Настоящата декларация се подписва задължително от законния представител на участника или 

надлежно упълномощено лице. 
  



          Образец № 5 

До 

УПРАВИТЕЛЯ НА 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД София 

гр. София, бул.”Рожен”№15 

ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
(Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: “Предлагани ценови параметри”) 

ОТ: 

………………………………………………………………………………… 

(наименование на Участника) 

Седалище и адрес на управление: .............................................................................................., 

адрес за кореспонденция: ............................................................................................................, 

телефон: ............................, факс: .............................., е-mail: ...................................................., 

съдебна регистрация: ф. д. № ......./ ........... г. по описа на ........................ съд, 

ЕИК: ..........................................; Идентификационен № по ДДС: ..........................................., 

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

в качеството му на: ............................................................................................... 

ОТНОСНО: 

Участие в процедура на договаряне без предварителна покана за участие за 

възлагане на обществена поръчка с обект и предмет: “Почистване на утайки от ПСОВ” 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Представляващия “Водоснабдяване и канализация” ЕООД 

София. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ, 

След запознаване с документацията за участие в процедура на договаряне без 

предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с обект и предмет: 

“Почистване на утайки от ПСОВ” за нуждите на “В и К” ЕООД София, подробно описани 

в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата 

за обезпечаване експлоатационната дейност на Дружеството, съгласно условията на 

Възложителя, посочени в решението и документацията за участие в качеството си на 

Изпълнител, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с указанията и условията 

за участие в обявената от Вас процедура. 

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената 

поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, която съдържа: 

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Предлагана цена на УСЛУГАТА - цена в левове, без ДДС, с точност до втория 

десетичен знак, за единица обем, съгласно Техническата спецификация, указани в 

приложението. 

2. Предложените единични цени за обем включват всички разходи на Изпълнителя 

по изпълнение на поръчката. 

3. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията за 

образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата, а именно: 



 Предложена е единична цена за 1 куб. м. и за целия обем по извършвани 

дейности и работи, в лева без ДДС от предмета на обществената поръчка, 

подробно описани в техническата спецификация; 

 Предложената цена е представена до втория знак след десетичната запетая, 

изразена в левове и без ДДС; 

 В предложената цена се включват всички разходи на Изпълнителя по 

изпълнението на поръчката франко Пречиствателна станция за отпадни води 

Самоков и Пречиствателна станция за отпадни води Костинброд. 

4. Услугите ще се извършват за обезпечаване експлоатационната дейност на “В и 

К” ЕООД София. 

5. Услугите ще се извършват по предварителна писмена заявка на възложителя за 

обекти и обеми на дейностите и работите. 

ПСОВ САМОКОВ 

№ 

по 

ре

д 

Наименование на видове работи Мярка Количеств

о 

Ед. 

Цена в 

лв. без 

ДДС 

Стойност 

в лв. без 

ДДС 

1. Изпомпване на водата с помпа м 3 6000   

2. Изгребване на активна утайка от 

силоз 

м 3 400   

3. Изгребване на активна утайка ръчно м 3 6000   

4. Натоварване и превоз до 50 м. с 

ръчни колички на утайка 

м 3 6400   

5. Ръчно натоварване на утайка в 

кофата на багер или пригодена 

платформа на транспорт 

м 3 6400   

6. Вертикално прехвърляне на утайка и 

изнасянето й извън силоза 

м 3 6400   

7. Натоварване утайка на транспорт с 

багер 

м 3 6400   

8. Превоз със самосвал на 500 м. м 3 6400   

9. Измиване на силоз с вода м 3    

 Всичко:  

 10 % непредвидени  

 Стойност   

 

ПСОВ КОСТИНБРОД 

№ 

по 

ред 

Наименование на видове работи Мярка Количество Ед. Цена 

в лв. без 

ДДС 

Стойност 

в лв. без 

ДДС 

1. Изпомпване на водата с помпа м 3 300   

2. Изгребване на активна утайка от 

биобасейн 

м 3 270   

3. Изгребване на активна утайка 

ръчно 

м 3 1500   

4. Натоварване и превоз до 50 м. с 

ръчни колички на утайка 

м 3 1770   

5. Ръчно натоварване на утайка в 

кофата на багер или пригодена 

платформа на транспорт 

м 3 1770   



6. Вертикално прехвърляне на утайка 

и изнасянето й извън силоза 

м 3 1770   

7. Натоварване утайка на транспорт с 

багер 

м 3 1770   

8. Превоз със самосвал на 500 м. м 3 1770   

9. Измиване на биобасейн, аеробен 

стабилизатор и идсушително поле с 

вода 

м 3    

 Всичко:  

 10 % непредвидени  

 Стойност   

 

 

ІІ. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ 

1. Начин на плащане: 

Всички плащания се извършват в левове по банков път срещу издадена фактура, 

оформена съобразно изискванията на закона, придружена с приемателно-предавателен 

протокол за извършените поетапно дейности и работи. Фактурата се издава за всяка 

извършена дейност и работа на всеки обект.  

2. Срок на плащане: 

Плащането се извършва в срок ......................(...............) календарни дни, считано от 

датата на приемо-предавателния протокол за извършена всяка ддейност/работа, 

придружена с фактура. Срокът да отговаря на чл.302а, ал.2 от ТЗ. 

ІІІ. ДРУГИ 

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

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

(по преценка на Участника) 

Ако са констатирани аритметични грешки те се отстраняват при спазване на 

следните правила: 

1.При различия между сумите, записани с цифри и думи, за вярно се приема словесното 

изражение на сумата; 

2. При несъответствие между единичните и общата предлагана цена, валидна ще бъде 

единичната предлагана цена 

 

__________ 2019 г.   Подпис и печат: ________________ 

 (дата на подписване)    ______________________________ 

     (длъжност на представляващия Участника) 

        -------------------------- 

         (място на подписване) 

       ____________________________________ 

         (име и фамилия) 

 

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на 

....................................................................................................... (посочете фирмата на 

участника) ........................................................................................................................ 

(посочете името и длъжността на упълномощеното лице). 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я *  

 

За липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП 

от участник 

 

Долуподписаният/-ата ___________________________________________, 

ЕГН __________________, притежаващ/а лична карта № _________________, 

издадена на __________________ от МВР гр. __________________, с 

постоянен адрес гр./с ___________________, ул. _________________ № __ в 

качеството си на _________________________ (посочете длъжността и качеството, в 

което лицето има право да управлява и представлява) на ______________________________ 

_______________________ (посочете правно-организационната форма с фирмата на участника) 

ЕИК/БУЛСТАТ ________________, със седалище и адрес на управление: 

__________________________________________________, участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без 

предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Почистване на утайки от ПСОВ” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Участникът __________________________________________________ 

(посочете правно-организационната форма с фирмата на участника), който представлявам не е 

свързано лице1 по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки с друг участник в процедурата. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата 

декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

__________ 20198 г.   ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

(дата на подписване)       ________________ 

       (длъжност на представляващия Участника) 

         -------------------------- 
         (място на подписване)  

         (______________) 

          (име и фамилия) 
 



 

УТОЧНЕНИЕ 

 

1 “Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на Закона за 

обществените поръчки са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. 

§ 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на 

ценни книжа: 

13. (Предишна т. 11 - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 12, бр. 103 от 2012 г.) “Свързани 

лица” са: 

а) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) лицата, едното от които контролира другото лице или 

негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, 

роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по 

сватовство до четвърта степен включително. 

14. (Предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 13, бр. 103 от 2012 г.) 

“Контрол” е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество 

или друго юридическо лице; или 

б) (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.) може да определя пряко или непряко повече от 

половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо 

лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 
 

__________________________ 
* Настоящата декларация се подписва задължително от лицата по чл. 40 от ППЗОП. 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 7 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я *  

За липса на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т.4 от ЗОП 

от участник 

Долуподписаният/-ата ___________________________________________, ЕГН 

__________________, притежаващ/а лична карта № ___________________, издадена на 

__________________ от МВР гр. __________________, с постоянен адрес гр./с 

___________________, ул. _________________ № __ в качеството си на 

_________________________ (посочете длъжността и качеството, в което лицето има 

право да управлява и представлява) на ____________________________________ 

_________________________________________ (посочете правно-организационната 

форма с фирмата на участника) ЕИК/БУЛСТАТ ________________, със седалище и адрес 

на управление: __________________________________________________, участник в 

процедура на договаряне без предварителна покана за участие  за възлагане на обществена 

поръчка, с предмет : “Почистване на утайки от ПСОВ”. 

Д Е К Л А Р И Р А М , че: 

1. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки; 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

__________ 2019 г.   ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

(дата на подписване)    (длъжност на представляващия Участника 

         ____________ 

        (място на подписване)  

        (________________) 

          (име и фамилия) 

 

__________________________ 

* Настоящата декларация се подписва задължително от лицата по чл. 40 от ППЗОП. 

Съгласно чл.97, ал.6 от ППЗОП Декларацията за липса на обстоятелствата по чл.54, 

ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато 

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

по чл.54, ал.1, т.3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява. 

 

  



ОБРАЗЕЦ № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я *  

 

За обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

от участник 

 

Долуподписаният/-ата 

___________________________________________, ЕГН __________________, 

притежаващ/а лична карта № ___________________, издадена на 

__________________ от МВР гр. __________________, с постоянен адрес гр./с 

___________________, ул. _________________ № __ в качеството си на 

_________________________ (посочете длъжността и качеството, в което лицето има право 

да управлява и представлява) на ____________________________________ 

_________________________________________ (посочете правно-организационната 

форма с фирмата на участника) ЕИК/БУЛСТАТ ________________, със седалище и 

адрес на управление: 

__________________________________________________, след като се 

запознах с изискванията на документацията за възлагане на обществена 

поръчка чрез договаряне без предварителна покана за участие с предмет: 

“Почистване на утайки от ПСОВ” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За представляваното от мен дружество ___________________________ 

(посочете правно-организационната форма с фирмата на участника) по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРС) 

1. Е регистрирано / Не е регистрирано (невярното се зачертава) в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 

64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното 

подоходно облагане. 



2. Е свързано / Не е свързано (невярното се зачертава) лице по смисъла на § 

1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с лица, 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

3. Попада в изключението на чл. 4, т. _____ от ЗИФОДРЮПДРС.   

Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с 

лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим. 

4. Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл. 6, ал. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРС във връзка с § 7, ал. 2 от заключителните 

разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата 

декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

__________ 2019 г.   ДЕКЛАРАТОР: ________________ 

(дата на подписване) 

_________________             

(________________) 

(място на подписване) 

 

__________________________ 
* Настоящата декларация се подписва задължително от лицата, които управляват и представляват 

участника по регистрация. 

 
 

  



ОБРАЗЕЦ № 9 

 
До 
УПРАВИТЕЛЯ НА 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” 
ЕООД София 
гр. София, бул.”Рожен”№15 

 

 

О П И С  
 

НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА,  
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

 

 

 

ОТ:…………………………………………….................………… 
(наименование на Участника) 

 

Седалище и адрес на управление: .........................................................................., 

адрес за кореспонденция: ......................................................................................., 

телефон: ............................, факс: ..........................., е-mail: .................................., 

съдебна регистрация: ф. д. № ......./ ........... г. по описа на ............................ съд, 

ЕИК: ...............................; Идентификационен № по ДДС: ................................., 

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

в качеството му на: ................................................................................................... 

 

ОТНОСНО: 

Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне без предварителна покана за участие с предмет: “Почистване 

на утайки от ПОСВ” 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Представляващия “Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД София. 

 

 

Неразделна част от офертата са следните документи и 

информация, съгласно изискванията на Възложителя. 
 



Прилагам следните документи и информация: 
 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. ...…………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………………………………… 

8. …………………………………………………………………………………… 

9. …………………………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………………….. 

11. ………………………………………………………………………………….. 

12. ………………………………………………………………………………….. 

13. ………………………………………………………………………………….. 

14. ………………………………………………………………………………….. 

15. ………………………………………………………………………………….. 

16. ………………………………………………………………………………….. 

17. ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

__________ 2019 г.   Подпис и печат: ________________ 
 (дата на подписване)   

 _____________________________________ 

_________________       (длъжност на представляващия Участника) 

 (място на подписване)   
 _____________________________________ 
         (име и фамилия) 

 

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на 

....................................................................................................... (посочете 

фирмата на участника) 
........................................................................................................................ 

(посочете името и длъжността на упълномощеното лице). 
 


