
 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 

                              НАЦИОНАЛЕН  

     АРХЕОЛОГИЧЕСКИ  ИНСТИТУТ  С  МУЗЕЙ 

 

Изх. ........................ / .....................2013 г. 

 

 ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

 

 

Документация към публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена 

поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава 

осма „а" от ЗОП с предмет: “Изготвяне на технически проект за  консервация, 

реставрация, експониране и благоустрояване на археологически парк „Западна порта на 

сердика” в УПИ ІV – 9, 13,  кв194. по РП на  Западно направление – етап Метростанция 5-

7, София” 

” 

 

Публикува се на основание раздел III, т. „Допълнителна информация” към Публична 

покана на Българска академия на науките, ID номер на поканата в Портала за 

обществените поръчки ……………………….…. oт ……………..2013 г. за представяне на 

оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга с горецитирания предмет. 

 

Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията, 

определени в поканата и настоящата документация. 

 

 

1. Наименование и адрес на възложителя: Национален археологически институт с 

музей при Българска академия на науките (НАИМ-БАН), гр. София, ул. “Съборна” № 2, 

Лице за контакт : инж. Надя Николова – ръководител административен отдел, тел.: 02 988 

24 06, е-mail: admin@naim.bg, факс: 02 988 24 05 

Интернет адрес на  възложителя: http://www.naim.bg/. 

Адрес на публикуване на поканата: http://naim.bg/bg/content/news/600/900/ 

 

2. Описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем: 

съгласно раздел II и раздел III от публичната покана и приложеното техническо задание за 

възлагане на поръчката. 

 

3. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката 

 

3.1. Изисквания към участниците: 

 

3.1.1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на 

условията за участие съгласно настоящата документация.  

 

3.1.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка физическо 

или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от 
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Закона за обществените поръчки /ЗОП/, приложими за настоящата гражданска поръчка с 

обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП; б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.  

3.1.3. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, 

за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1 от ЗОП приложими за настоящата гражданска поръчка.  

 

3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, 

което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата 

процедура за възлагане на поръчката едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение. 

 

 

3.2. Критерии за подбор - Технически възможности и квалификация 

 

3.2.1. Участникът трябва да осигури проектанти по следните части:  

 

 част  “Архитектура”  

 част  “Конструкции”  

 част  “Електро”  

 част “Водоснабдяване и канализация”  

 част  “Паркоустройство”  

 част  “Геодезия и вертикална планировка”  

 част “Технология за КРР” 

 част «План за безопасност и здраве» 

 

съобразно Техническото задание.  

3.2.2. Главните проектанти по част Архитектура; Конструкции; Електро; Геодезия и 

вертикална планировка; Паркоустройство; ВиК; ПБЗ към датата, определена като краен 

срок за получаване на оферти, трябва да притежават пълна проектантска 

правоспособност, приложима за съответната част от проекта, съгласно изискванията на 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 

/ЗКАИИП/. 

3.2.3. Главните проектанти по част „Архитектура” и по част „Технология на 

КРР”трябва, към датата, определена като краен срок за получаване на оферти,  да бъдат 

вписани в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство - виж 

Наредба № Н-3 от 06.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на 

публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и 

реставрация. 

3.2.4. Главният проектант по част „Архитектура” следва да притежава доказан 

професионален опит по консервация, реставрация и експониране на недвижими 

културни ценности. 

3.2.5. Чуждестранните участници, включително чуждестранните проектанти физически 

или юридически лица, които не притежават пълна проектантска правоспособност следва 

да съобразят своето участие с изискванията по-горе, както и със законовите разпоредби в 

Република България (виж Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране). За информация виж също и указание № КИИП-226 / 

04.07.2012 г. на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. (Виж 

http://www.kiip.bg/a ). 

3.3. Към датата на сключване на договора за възлагане на поръчката, участникът, 

http://www.kiip.bg/a


 3 

определен за Изпълнител трябва да представи валидна застраховка професионална 

отговорност за проектант, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за 

условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В 

случай, че проектантът е чуждестранно лице, то той трябва да има същата или 

еквивалентна застраховка професионална отговорност за проектант, издадена съгласно 

националният му закон и валидна за територията на Република България. 

 

Възложителят си запазва правото, включително чрез определените от него за 

разглеждането и оценката на офертите длъжностни лица да проверява заявените от 

участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

 

3.4. За изпълнението на условията по т. 3.2.1.,т. 3.2.2., т. 3.2.3. и 3.2.4. участниците следва 

да представят съответните документи и доказателства, съгласно т.7.1 от тази 

документация. 

 

3.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 

3.2.1. – 3.2.5. се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго 

условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен 

или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

 

3.6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 3.2.1. – 

3.2.5. ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното 

участие. 

 

Допълнителна информация относно изискванията на възложителя за изпълнение на 

поръчката са посочени в техническото задание за възлагане на поръчката (приложение 

№ 1) и в проекта на договор (приложение № 6) от настоящата документация.  

 

 

4. Критерий за възлагане на поръчката:  „икономически най-изгодна оферта”.  

 

4.1. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната 

оценка на офертата са както следва:   

 

Комплексната оценка на офертата (К) е сбор от техническа оценка (Т) и финансова оценка 

(Ф). 
           Техническата оценка  (Т)  се определя както следва: 

 Т –показател за срок за изпълнение на на предмета на поръчката-изготвяне на 

техническия проект в календарни дни, с коефициент на тежест 0,90 в комплексната оценка 

на офертата и се определя по формулата: 

  Тмин  

              Т = ------------ × 10 ≤  10, 

                        Тпр 

  

където Тмин е най-краткият предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката - 

техническия проект в календарни дни, а Тпр срока за изпълнение в календарни дни, 

предложен от конкретния участник. 

 

Забележка:   

 срокът за изпълнение Тпр да не е по-дълъг от 45 календарни дни; 
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 срокът за изпълнение на мониторинг върху състоянието на обекта и методическо 

ръководство за провеждане на теренна консервация не се включва в Тпр.; същите 

се изпълняват в срок, съгласно приложения към настоящата документация  договор 

( виж Приложение № 9) 

  

              Финансовата оценка (Ф) се определя както следва: 

              Ф – показател за предложена цена за изпълнение на поръчката (лева с ДДС) с 

коефициент на тежест 0,10 в комплексната оценка на офертата и се определя по 

формулата: 

 

    Ц мин. 

            Ф = -----------  × 10  ≤ 10,     

    Цпр   

където Ц мин е минимална предложена цена, а Цпр е цената на участника. 

 

Забележка:  

 предложената цена за изпълнение на поръчката Цпр да не надхвърля прогназната 

стойност на поръчката в размер на 50 000 лева с ДДС.  

 предлоежената цена Ц мин. и Цпр включва цената за изготвяне на техническия 

проект и цената за осъществяване от изпълнителя на мониторинг върху 

състоянието на обекта и методическо ръководство за провеждане на теренна 

консервация в срок, съгласно приложения към настоящата документация  договор 

(виж Приложение № 9) 

 

 Общата комплексна оценка, съобразно която ще се извърши класирането, се 

определя както следва: 

                      К ═ 0,9Т +0,1Ф ≤ 10. 

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка. Останалите 

участници се класират в низходящ ред. 

Вземат се предвид техническите и ценовите предложения само на тези участници, които 

отговарят на условията за участие (съгласно т. III.4.) и чиито технически и ценови 

предложения са в пълно съответствие с поканата за участие. 

 

На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка. Останалите 

участници се класират в низходящ ред. 

 

ВАЖНО: Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева с  ДДС (петдесет хиляди лева 

със ДДС). Тази стойност е максималния финансов ресурс, който Възложителя може да 

осигури. Оферти надвишаващи тази стойност ще бъдат отстранявани. Възложителят 

заплаща на изпълнителя договорената цена с ДДС независимо дали същият е дължим от 

изпълнителя съгласно българското законодателство. Дължимият ДДС се заплаща от 

изпълнителя като отчисление от договорената цена. 

 

5. Срок и начин за получаване на офертите 

 

Срок за получаване на офертите: съгласно раздел III от публичната покана – 15 август 

2013 г., 17:00 часа. 
 

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, 

непрозрачен плик, в Деловодството на НАИМ- БАН, гр. София 1000, ул. “Съборна” № 2, 

вкойто се поставят три отделни запечатани непрозрачни пликове : 

• Плик №1 с надпис „Документи за подбор” – съдържа изброените документи в т. 

7.1. от настоящата документация , без Приложения № 6,8 и 9 
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• Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” по т. 7.2 от 

документацията,–  Приложение № 7  

• Плик №3 с надпис „Предлагана цена” -  ценово предложение пот7.3. -Приложение 

№ 8. 

 

Върху плика участникът изписва: „Оферта за .............................. /предмета на обществената 

поръчка/”, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронна поща. 

 

Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са 

предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала”. 

 

 

 

 

 

6. Срок на валидност на офертите  
 

Срокът на валидност на офертите е  най-малко 60 /шестдесет/ календарни дни считано от 

датата, определена като краен срок за получаване на офертите.  

 

7. Съдържание на офертата:   
 

Офертата трябва да съдържа: 

 

7.1. Административна част съдържаща: 

 

7.1.1. Документи за лицето, което прави предложението:  

 

а) Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско 

юридическо лице или едноличен търговец; Когато участникът е чуждестранно 

юридическо лице, той прилага еквивалентен документ на съдебен или административен 

орган от държавата, в която е установен; 

 

б) Копие от документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице съобразно 

националното му законодателство, когато участникът е чуждестранно юридическо лице; 

 

в) При участници обединения – документ (договор, учредителен акт или друго), подписан 

от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият 

обединението; 

 

г) Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 

 

7.1.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – 

д), чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчкичл. 47, ал. 

1 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 2. 

 

7.1.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), чл. 47, ал. 

1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП, приложима само за чуждестранните физически 

или юридически лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 

3 от настоящата документация. 
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7.1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 47, ал. 2 т. 

1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение 4 от настоящата документация; 

 

7.1.5. Декларация за използуване / неизползуване на подизпълнители – попълва се 

приложеният образец - Приложение № 5 от настоящата документация; 

 

7.1.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се приложеният 

образец -  Приложение 6 от настоящата документация. 

 

7.1.7. Списък на лицата проектанти за изпълнение на поръчката, с посочване по коя 

проектна част съответното лице ще работи. 

 

 

 

 

 

Списъкът трябва да бъде изготвен по следния образец: 

 

I. Проектанти по част  “Архитектура” 

1. Трите имена на главния проектант (лицето, което ще подписва и подпечатва проекта 

по част „Архитектура”): .................................. 

2. Други проектанти, които ще участвуват в изготвянето на проекта по част 

„Архитектура”, ако се предвиждат такива: ............................................ 

 

II. Проектанти по част  “Конструктивна” 

1. Трите имена на лицето, което ще подписва и подпечатва проекта по част 

“Конструктивна”: ......................................... 

2. Други проектанти, които ще участвуват в изготвянето на проекта по част 

„Конструктивна”, ако се предвиждат такива: ............................................ 

 

III. Проектанти по част  “Електро” 

1. Трите имена на лицето, което ще подписва и подпечатва проекта по част “Ел”: 

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

2. Други проектанти, които ще участвуват в изготвянето на проекта по част „Ел”, ако 

се предвиждат такива: ............................................ 

 

IV. Проектанти по част  “Водоснабдяване и канализация” 

1. Трите имена на лицето, което ще подписва и подпечатва проекта по част “ВиК”: 

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

2. Други проектанти, които ще участвуват в изготвянето на проекта по част „ВиК”, ако 

се предвиждат такива: ............................................ 

 

V. Проектанти по част  “Паркоустройство” 

1. Трите имена на лицето, което ще подписва и подпечатва проекта по част “ 

Паркоустройство”: .................................................. 

2. Други проектанти, които ще участвуват в изготвянето на проекта по част 

„Паркоустройство”, ако се предвиждат такива: ............................................ 

 

VI. Проектанти по част  “Геодезия и вертикална планировка” 

1. Трите имена на лицето, което ще подписва и подпечатва проекта по част “ Геодезия 

и вертикална планировка”: .................................................. 

2. Други проектанти, които ще участвуват в изготвянето на проекта по част „Геодезия 
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и вертикална планировка”, ако се предвиждат такива: ............................................ 

 

VII. Проектанти по част  “Технология за КРР” 

1. Трите имена на лицето, което ще подписва и подпечатва проекта по част “ 

Технология за КРР”: .................................................. 

2. Други проектанти, които ще участвуват в изготвянето на проекта по част 

„Технология за КРР”, ако се предвиждат такива: ............................................ 

 

VIII. Проектанти по част  “ План за безопасност и здраве” 

1. Трите имена на лицето, което ще подписва и подпечатва проекта по част „План за 

безопасност и здраве”: ................... 

2. Други проектанти, които ще участвуват в изготвянето на проекта по част „План за 

безопасност и здраве”, ако се предвиждат такива: ............................................ 

 

В случай, че проектът по предмета на поръчката ще се изготвя от чуждестранни 

физически и/или юридически лица, които нямат пълна проектантска правоспособност по 

съответната част, участникът следва да осигури авторизиране на проекта от български 

физически лица, които: а) притежават пълна проектантска правоспособност по 

съответната част съгласно изискванията на Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране и б) са вписани в публичния регистър по чл. 

165, ал. 1 от Закона за културното наследство. Виж  

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=471&t=0&z=0 и Наредба № Н-3 от 

06.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на 

лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (обн. - 

ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г., в сила от 19.04.2011 г.; изм. и доп., бр. 33 от 27.04.2012 г., в 

сила от 27.04.2012 г., издадена от министъра на културата). В този случай участникът 

следва да представи в своята оферта списък на българските физически лица, които ще 

авторизират изготвеният проект, съгласно указаното в предходното изречение, както и 

декларация от всяко от тези български лица, изразяваща съгласие да авторизират проекта 

на участника. За информация, участниците е препоръчително да се запознаят и с указание 

№ КИИП-226 / 04.07.2012г. на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. 

(Виж http://www.kiip.bg/a). 

 

 

7.1.8. За всяко от лицата, което ще подписва и подпечатва проекта по съответната част 

съгласно списъка по т. 7.1.7, участникът трябва да приложи заверено копие
1
 от валидно 

към датата, определена като краен срок за получаване на оферти, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност по съответната част, издадено съгласно изискванията на 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране; 

 

7.1.9.За главните проектанти по част „Архитектура” и по част „Технология на КРР”  , 

съгласно списъка по т. 7.1.7, участникът трябва да приложи заверено копие
2
 от 

удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното 

наследство, издадено съгласно Наредба № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за 

създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват 

дейности по консервация и реставрация (издадена от министъра на културата, обн., ДВ, 

бр. 32 от 19.04.2011 г., в сила от 19.04.2011 г.), валидно към датата, определена като краен 

срок за получаване на оферти; 

 

7.1.10.За главният проектант по част „Архитектура” участникът трябва да приложи списък 

                                                 
1
 Заверено „Вярно с оригинала”, подпис и печат на проектанта. 

2
 Заверено „Вярно с оригинала”, подпис и печат на проектанта. 

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=471&t=0&z=0
http://www.kiip.bg/a


 8 

на проекти за консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности, 

изготвени с негово участие и съгласувани по реда на ЗКН и/или референции на водещи 

организации в системата на опазване на недвижимото културно наследство. 

 

Забележка: В случай, че проектът по предмета на поръчката ще се изготвя от 

чуждестранни физически и/или юридически лица, които нямат пълна проектантска 

правоспособност, участникът следва да представи документите по точки а), б) и в) за 

всяко от българските физически лица, които ще авторизират изготвеният проект, съгласно 

указаното в т. 7.1.7, както и декларация от всяко от същите български физически лица, за 

съгласие за авторизиране на проекта на участника.  

 

7.2. Предложение за изпълнение на поръчката /техническа оферта/, изготвено съгласно 

приложения образец - Приложение № 7 от настоящата документация. 

 

7.3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – изготвено съгласно приложения 

образец - Приложение № 8 от настоящата документация. 

 

7.4. Срок на валидност на офертата. Офертата трябва да бъде със срок на валидност най-

малко 60 дни, считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите. 

 

 

8. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 7.1.1, 

букви а), б) и г), т. 7.1.2, т. 7.1.3, 7.1.4  и т. 7.1.5 - 7.1.10 включително се представят за 

всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното 

участие. Декларацията по т. 7.1.3 се представя само ако е приложимо. 

 

Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнители, 

в офертата се посочват подизпълнителите конкретната част от предмета на обществената 

поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. 

 

 

9. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:  

 

а) документите по т. 7.1.1, букви а), б) и г), т. 7.1.2, 7.1.4  и ако е приложимо т. 7.1.3 

се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 

б) документите по т. 7.1.6 - 7.1.10 включително се представят само за участниците, 

чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор съгласно т. 3.2 

от настоящата документация. 

 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се подава общо, 

от името на представителите на лицата, участващи в обединението, като офертата трябва 

да съдържа документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението. 

Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и 

подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението и 

приложимите декларацията, техническата оферта, ценовата оферта и други.  

 

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

или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по т. 7.1.1 се 

представя в официален превод, а документите по т. 7.1.2 – 7.1.10 включително, които са на 

чужд език, се представят и в превод. 
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11. Когато има разминаване между суми или числа, изписани цифром  и  словом в 

офертата на участника,  се взема под внимание сумата или числото, изписани словом, 

освен ако е налице явна фактическа грешка. При аритметични грешки в офертата на 

участника, за вярна се счита предложената от участника обща цена на офертата.  

 

 

12. Разяснения по публичната покана и приложенията към нея 

 

В срок до 12:00 ч. на 12.08.2013 г. (понеделник) потенциалните участници могат да 

изискват от възложителя писмено разяснения по публичната покана и приложенията към 

нея. Въпросите следва да бъдат изпратени на вниманието на Директора на НАИМ-БАН 

доц.д-р Людмил Вагалински, на факс номер 02 / 988 24 08 и по електронна поща на адрес: 

admin@naim.bg 

Възложителят ще отговори на въпросите писмено в срок 17:00 ч. на 13.08.2013 г., като 

разясненията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на НАИМ-БАН - 

http://www.naim.bg/, рубрика Обяви. 

 

 

13. Оглед на обекта за проектиране и преглед на допълнителни документи към 

настоящата документация 

 

След обявяване на публичната покана, до крайния срок за получаване на оферти 

потенциалните участници могат да извършват оглед на обекта за проектиране - теренът, 

обхващащ проучената част от археологическия обект и прилежащата му среда в обхвата 

УПИ  ІV – 9, 13, кв194. по РП на  Западно направление – етап Метростанция 5-7, София, с 

граници както следва: източно до ул. „Г. Вашингтон”, северно до имотната граница, 

западно до ул. „Борис І” и имота на католическата църква и южно до бул.”Т.Александров” 

– визуално достъпен от прилежащите улици по всяко време на деня.  

 

След обявяване на публичната покана, до крайния срок за получаване на оферти 

потенциалните участници могат да извършват преглед на следните документи, които са 

налични за преглед в сградата на Възложителя :  

 

- Доклад за резултатите от археологическото проучване; 

- Кпие от виза за проектиране; 

 

Прегледът на документите може да се извършва през работно време в сградата на 

НАИМ-БАН, гр. София, ул. “Съборна” № 2,инж. Надя Николова след предварителна 

заявка на тел. 02 / 988 24 06. 

 

 

14. Сключване на договор 

 

С избраният Изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. 

Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният образец – приложение № 9. При 

сключване на договора, определеният за изпълнител представя:  

 

 документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

 декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

 заверено копие от валидна към датата на сключване на договора застраховка 

професионална отговорност за проектант. Застраховките следва да отговарят на 

изискванията на чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за 

http://www.naim.bg/
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задължително застраховане в проектирането и строителството. В случай, че 

проектантът е чуждестранно лице, то той трябва да представи същата застраховка 

професионална отговорност за проектант, която важи за българските проектанти 

или еквивалентна застраховка професионална отговорност за проектант, издадена 

съгласно националният му закон и валидна за територията на Република България. 

 валидни към датата на сключване на договора – в случай че някои от представените 

в офертата са изтекли – заверени копия от удостоверения за пълна проектантска 

правоспособност, които ще подписват и подпечатват проекта по съответната част, 

и удостоверения за вписване в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН на 

проектантите, които ще подписват и подпечатват проекта почаст „Архитектура” и 

„Технология на КРР”. 

 

 

15. Други условия 

 

- След приключване на процедурата, всеки участник ще бъде уведомен писмено за 

резултатите от оценката и класирането на офертите. При писмено искане от страна на 

участника, направено в тридневен срок от получаване на уведомлението на Възложителя, 

на участника ще му бъде осигурено копие или достъп до протокола от работата на 

длъжностните лица, които са разглеждали и оценявали офертите. Възложителят може да 

откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 

противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 

конкуренцията. 

- По неуредените въпроси от публичната покана ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и 

приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България. 

 

 

Приложения към настоящата документация:  

 

1. Техническо задание за възлагане на поръчката – Приложение № 1;  

2. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, 

букви а) – д), чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените 

поръчкичл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 2; 

3 Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, 

букви а) – д), чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП, приложима само за 

чуждестранните физически или юридически лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 

1 от ЗОП – Приложение № 3; 

4. Образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 

3, чл. 47, ал. 2 т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение 4; 

5. Образец на Декларация за използуване / неизползуване на подизпълнители – 

Приложение № 5; 

6. Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – 

Приложение № 6; 

7. Образец на Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 7;  

8. Образец на ценово предложение – Приложение № 8;  

9. Проект на договор - Приложение № 9. 

 

С уважение, 

 

/п/ 

 

Доц.д-р Людмил Вагалински   

Директор НАИМ-БАН 
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Приложение № 1 

 

 

 Т Е Х Н И Ч Е С К О  З А Д А Н И Е   

 

 За възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Изготвяне на 

технически проект за  консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на 

археологически парк „Западна порта на сердика” в УПИ ІV – 9, 13,  кв194. по РП на  

Западно направление – етап Метростанция 5-7, София” 

   

 

І. ОБЩА ЧАСТ 

 

 Западната порта на укрепения град Сердика е част от  Историко-

археологическия резерват “Сердика – Средец”, обявен с Постановление на МС  № 

36/01.06.1976 г. /ДВ бр. 47/1976 г./. и съгласно §10, ал.1 и §12, ал.1 от Закона за 

културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр.19 от 2009 г. с изм./ притежава статут на 

археологическа недвижима културна ценност с категория  ”национолно значение”.       

 Обектът притежава изключително висока културна стойност и историческа 

значимост. Състоянието му е крайно незадоволително – наблюдават се деструкции на 

оригиналната субстанция, загуба на фугиращ разтвор, обрушване на зидарии и др.  

 До настоящия момент са разкрити части от западната крепостна стена, 

западната порта с праговите нива и последващи зазиждания, северната кула от двете кули, 

фланкиращи портата, северозападна ъглова триъгълна кула на крепостта, антични канали, 

постройки във вътрешността на укрепения град, фрагменти от мозайка в една от сградите 

и следи от протейхизма. Все още не е разкрита и проучена южната фланкираща кула. 

Находките имат голям експозиционен потенциал. 

 Във връзка с горното следва да се спазват следните ограничители за намеса 

и изисквания за опазване на ценността: 

- да се съхрани в максимална степен автентичната археологическа субстанция като 

се приложат съвременни методи на консервация и реставрация; 

- допуска се минимално консервационно надзиждане с цел опазване на оригиналната 

зидария и моделиране на силуетите. 

- допуска се частична реставрация по безспорни данни ( данни от място, архивни 

графични и фото документи) с цел експониране на специфични антични строителни 

похвати и детайли.  

- при изпълняване на консервационно–реставрационните работи  да се съхранят при 

подходящи условия всички годни, оригинални строителни  елементи и материали за 

повторна употреба (тухли, плочи от настилка, прагови камъни, годния камък от каменната 

зидария и др.), като се означат и сортират. 

- да се съхрани и изяви максимално спецификата на крепостната стена, като се 

подчертае отбранителния й характер; да се моделира деликатно силуета на някои от 

участъците на крепостната стена с оглед повишаване комуникативността на обекта. 

- допуска се намеса в прилежащата среда за осигуряване на достъп до отделните 

подобекти, като се разчистят насипи, строителни материали и се изгради алейна мрежа с 

подходяща настилка съобразно теренните особености. 

- да се осигури  отводняване на терена за предотвратяване деструктивно влияние на 

атмосферни и подпочвени води. 
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ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА 

 

ІІ. 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФУНКЦИЯТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СРЕДАТА. 

 Западната порта на Сердика представлява важен елемент от структурата на 

укрепения град и нейното експониране в съвременната селищна тъкан има същностно 

значение за представянето на античния пласт в неговата пълнота. Като такава тя 

представлява обект на повишен обществен интерес и притежава огромен потенциал да 

бъде част от културен туристически маршрут за презентиране на античното наследство на 

столицата. В тази връзка проектът следва да предложи решение за експониране на 

ценността по начин, отчитащ високата й научна значимост и туристически ресурс. За 

подобряване визията на обекта следва максимално да се подобри състоянието му чрез 

консервационно-реставрационни техники/технологии и четливи експозиционни решения, 

съобразени с международно утвърдените принципи и добрите национални и европейски 

практики. 

Чрез премерени благоустройствени мероприя в средата да се създадат условия за 

удобен достъп до отделните подобекти и за тяхното за туристическо обслужване (място за 

екскурзоводни беседи на открито, изгледни площадки, алейна мрежа и др.). 

Като допълваща и обогатяваща функция да се проектира на подходящо място 

малък аудиториум с площадка/сцена за културни изяви на открито. Той следва да се 

впише дискретно в средата, да не препятства изявата на археологическия обект и 

контекстуалната характеристика на крепостната стена. 

На подходящо място да се предвиди изграждане на малка приемна сграда за 

охрана, WC, екскурзовод, сувенири, складови помещения, обслужващи помещения за  

откритата сцена  

Да се създадат условия за  достъп на хора с двигателни затруднения, съобразени с 

естетствената ландшафтна характеристика на терена.. 

 

ІІ. 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ 

 Проектът да предложи визия за цялостната организация на средата и да предвиди 

етапност за нейната реализация както по отношение на инвестиционното проектиране 

така и по отношение на изпълнението, предвид степента на археологическа проученост и 

устройствената ситуация. 

 Устройственото решение на прилежащата среда на археологическата културна 

ценност и благоустояването й да се съобразят с регулационното отреждане – за 

археологически парк. Като част от устройственото решение да се представи графичен 

план-схема за етапно археологическо проучване, етапно благоустрояване и изграждане на 

туристическа и експозиционна инфраструктура. 

Да се представи убедително решение за експониране на културната ценност, като 

се акцентира на основните елементи в укрепителната система. Съвременната 

консервационно-реставрационна намеса да съхрани максимално автентиката на 

разкритите и проучени археологическите структури, като четливо се разграничи от 

оригинала, държейки сметка за необходимостта от съхраняване интегритета на ценността.  

 Съвременните елементи на средата – приемна сграда, амфитеатър, изгледни 

площадки, алейна мрежа, места за сядане, осветление и др. да се проектират с неутрален, 

хармоничен на ценността дизайн с цел нейното подчертаване и изявяване. 

 Да се предвиди конструктивно укрепване на терена за частта от ул. „Вашингтон” 

като се потърси решение за осигуряване на визуален котакт за пешеходците по улицата 

към археологическия парк. Конструктивното решение да отчете необходимостта от 

ненакърняване на разкритите мозайки и на настилката на декуманус максимус. 

Предложението за укрепване следва да позволи продължаване в бъдеще на 

археологическото проучване на изток. 

  Да се предвиди подходящо благоустрояване и озеленяване на имота, като  се 

предвиди разполагане на ограничен брой места за сядяне и площадка за открита сцена за 
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културни изяви. Благоустройствените мероприятия да се проектират съобразно 

предвидените бъдещи археологически проучвания – да се изпълняват с подходящи 

материали, техники и технологии, допускащи обратима намеса. При етапната организация 

на средата да се потърси възможност текущите археологически проучвания да бъдат също 

обект на екпониране пред гражданите и туристите на столицата.  

 Теренът да се водоснабди и отводни. Да се проектира ел. захранване, алейно и 

локално осветление на обекта. 

 Като първи етап да се предвиди разполагане на подходящо място на преместваем 

обект (фургон) за осигуряване на условия за постоянна охрана, помещение за археолози, 

малък склад и тоалетна.  

 

   

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

  

Проектът да се разработи във фаза “технически” за първия етап със следните 

части: 

1. Архитектура – КРР и благоустройствено решение на прилежащата среда. 

2. Конструкции 

3. Електро 

4. Геодезия и вертикална планировка 

5. Паркоустройство 

6. ВК 

7. Технология на КРР 

8. Организация на строителството и осигуряване на безопасност на участниците в 

изпълнението (ПБЗ). 

Проектът за се разработи в съответствие с чл. 169 ал.2 от ЗКН 

ІІІ.1. Част АРХИТЕКТУРА 

  Проектът по тази част следва да предложи решение за организация и 

благоустройство на средата (алейна мрежа, изгледни площадки, рампи, огради, парапети и 

др) и решение за консервация, реставрация и експониране на проучените археологически 

следи, съобразени с изложените в т. т. ІІ.1. и ІІ.2. изисквания. 

Проектът да се основава на архитектурно заснемане и анализ на съществуващото 

състояние на археологическите структури. 

Да се представи обща перспективна визия за организация и експониране на обекта, 

съобразена с одобрения ПУП, етапен план-схема и технически проект за първия етап. 

 Първият етап на проекта да се ограничи в рамките на завършеното археологическо 

проучване и да предвиди укрепване на частта от ул. „Вашингтон, прилежаща към УПИ IV 

кв194. 

 Да се организира контролиран обществен достъп до обекта. 

 Да се ситуира на подходящо място открита сцена ( малък аудиториум). 

 Да се осигури разполагане на временен обект за охрана, археолози, тоалетни и 

склад. 

 Да се изготви подходящо благоустройствено решение за осигуряване на достъп до 

археологическите подобекти както за посетители така и за нуждите на бъдещото 

археологическо проучване. 

 ІІІ.2. КОНСТРУКЦИИ 

 Проектът да предложи решение за временно укрепване на изкопа по 

регулационната граница между УПИ IV и ул. „Г. Вашингтон” като отчете необходимостта 

от ненакърняване на разкритите мозайки по североизточната граница на терена  и на 

настилката на декуманус максимус. Конструктивното укрепване следва да позволи 

продължаване в бъдеще на археологическото проучване на изток. 
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ІІІ.3. ЕЛЕКТРО  

Проектът да съдържа: 

- подходящо осветление на археологическите структури; 

- алейно ; 

- кабелно захранване НН и схема на ел табло за озвучаване и осветяване на 

аудиториума; 

- временно ел захранване на временен обект  за археолози и охрана. 

ІІІ.4. ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА 

Проектът да съдържа: 

- геодезическа снимка в обхвата на проекта; 

- план за вертикална планиравка; 

- трасиравъчени план. 

ІІІ.5. ПАРКОУСТРОЙСТВО 

Проектът да съдържа: 

- композиционно решение;   

- дендрологичен проект; 

ІІІ.6. ВК 

В проекта  да се предвидят само решения касаещи І етап: 

- временно водоснабдяване / СВО и водомерен възел в шахта/; 

- водоснабдяване на временен обект  за археолози и охрана; 

- водоснабдяване на площадка за измиване на камиони извозващи пръст; 

- източници за водоснабдяване на поливна система; 

- отводняване на временен обект  и площадка за миене на камиони; 

- утаител  за измиване на камионите, с оборотна вода;  

- отводняване с временни помпени станции на дъждовни води, и включването им  

през РШ в ул. канал.  

ІІІ.7. ТЕХНОЛОГИЧНА 

Към ТП за първи етап да се изготвят: 

- технология с рецептури за различните технологични операции 

 ІІІ.8. ПБЗ 

Изготвя се проект в съответствие с проектните решения по съответните части и 

съгласно нормативните изисквания. 

 

Проектът следва да се разработи в съответствие с изискванията на чл. 169 ал.2 

отЗКН отчитайки резултатите от археологическото проучване. 

 

 Частите на проекта да се изготвят съгласно изискванията на действащата 

нормативна уредба и да се представят в 3 бр. папки за всяка част. 

  

 ІV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ  

 

 В предмета на настоящата поръчка влиза и ангажимент за за упражняване 

мониторинг върху състоянието на обекта и методическо ръководство при изпълнение на 

теренната консервация за срок от подписване на договор за изпълнение на поръчката до 

приключване на археологически сезон 2013г., с оглед съгласуването й с проектните 

предвиждания.  
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Приложение № 2 - Образец 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и 

чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

от участник / подизпълнител / всеки от участниците в обединение, което не е юридическо 

лице 

 

 

Долуподписаният(-ата): …………………………………………..………………..., с ЕГН 

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

…………...…………………………. на (посочете наименованието на участника) 

……………………………….……............., ЕИК на участника ................................., седалище и адрес 

на управление на участника: ..........................................................................................., участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Изготвяне на технически проект за  

консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на археологически парк „Западна порта 

на сердика” в УПИ ІV – 9, 13,  кв194. по РП на  Западно направление – етап Метростанция 5-7, 

София” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Не съм осъден(-а) с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран(-а) за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс (НК); 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от НК; 

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

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

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

 

2. Не съм лишен(-а) от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

3. Не съм осъден(-а) с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

4. Не съм свързано лице* с Възложителя /Директора на Национален археологически 

институт с музей при Българска академия на науките/ или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

обстоятелства по настоящата декларация в 7-дневен срок от настъпването им. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: …………… г.   ДЕКЛАРАТОР:……………… 

 

Декларацията се подава и подписва задължително от участник – физическо лице, при едноличен търговец - от физическото 
лице – търговец, а ако участникът е юридическо лице декларацията се подава и подписва от всяко от следните лица:  1. при 
събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - от лицата по чл. 
105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, 
ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. 
при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - от лицата по чл. 
235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;  6. във всички 
останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които представляват участника; 7. в случаите по т. 1 - 6 - и от 
прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. При същите условия декларацията се 
подава и подписва от всеки подизпълнител, а когато участникът е обединение, което не е юридическо лице – от всеки член 
на обединението. 
ВАЖНО: Тази Декларация се представя както от българските физически или юридически лица – участници в процедурата, така и от 
чуждестранните физически или юридически лица - участници в процедурата. 
* За „свързани лица”, виж § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 
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Приложение № 3 - Образец 

 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 

47, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП, приложима само за чуждестранните физически или юридически 

лица, във връзка с изискванията на чл. 48, ал. 1 от ЗОП 

 

от участник / подизпълнител / всеки от участниците в обединение, което не е юридическо 

лице 

 

 

Долуподписаният(-ата): …………….………………..., с личен паспорт номер    

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

(посочете наименованието на участника) ……………………………….……............., седалище и 

адрес на управление на участника: ..............................................................................................., 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 

осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Изготвяне на технически проект за  

консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на археологически парк „Западна порта 

на сердика” в УПИ ІV – 9, 13,  кв194. по РП на  Западно направление – етап Метростанция 5-7, 

София” 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

 

1. За участникът …………………………… (посочете наименованието на участника), който 

представлявам, в държавата, в която е установен не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 

и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки. 

2. Участникът …………………………… (посочете наименованието на участника), който 

представлявам, в държавата, в която е установен не е виновен за неизпълнение на задължения по 

договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

3. За мен, долуподписаният(-ата) в качеството ми на ………………………………. (посочете 

длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) в 

държавата, в която съм установен(-а) не са налице нито едно от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 

1, букви а) – д) включително и чл. 47, ал. 2, т. 5 от Закона за обществените поръчки. 

4. Аз, долуподписаният(-ата) в качеството ми на ………………………………. (посочете 

длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) в 

държавата, в която съм установен не съм лишен(-а) от правото да упражнявам определена 

професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението. 

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

обстоятелства по настоящата декларация в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

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

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

 

 

Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, т. 3 и 4 от декларацията се 

прилага за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  

 

ВАЖНО: Тази декларация се представя само от участниците чуждестранни физически или 

юридически лица. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или участникът е обединение, в което участвува чуждестранно физическо или юридическо 

лице, то участникът представя тази декларация, както и Декларациите за липса на обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки – съгласно Приложения № 5 и № 

5а от документацията за участие. 
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Приложение 4 - Образец 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, чл. 47, ал. 2 т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и 

чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП 

 

от участник / подизпълнител / всеки от участниците в обединение, което не е юридическо 

лице 

 

Долуподписаният(-ата): …………………………………………..………………..., с ЕГН 

................................, в качеството си на представляващ
3
 (посочете длъжността) 

…………...…………………………. (посочете наименованието на участника) 

……………………………….……............., ЕИК на участника ................................., седалище и адрес 

на управление на участника: ....................................................................................................., участник 

в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” 

от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Изготвяне на технически проект за  

консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на археологически парк „Западна порта 

на сердика” в УПИ ІV – 9, 13,  кв194. по РП на  Западно направление – етап Метростанция 5-7, 

София” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

 1. Представляваният от мен участник: 

- не е обявен в несъстоятелност;  

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените 

процедури, съгласно националните закони и подзаконови актове. 

2. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност и не 

е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 

закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове, дейността на участника не е под разпореждане на съда 

и участникът не е преустановил дейността си. 

3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по 

договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

4.  Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл 

в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията
4
, или задължения, за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

обстоятелства по настоящата декларация в 7-дневен срок от настъпването им. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

Дата:____________ г.    ДЕКЛАРАТОР:____________ 

 

                                                 
3 Посочете фирмата на участника. Ако участникът е физическо лице, се посочва, „в качеството ми на участник”. 
4 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ 

към настоящата декларация. 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, 

които могат самостоятелно да го представляват. 

ВАЖНО: Тази Декларация се представя както от българските физически или юридически лица – участници в 

процедурата, така и от чуждестранните физически или юридически лица - участници в процедурата. 
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Приложение № 5 - Образец 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за използуване / неизползуване на подизпълнители 

 

 

Аз, долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с ЕГН ………………….., в качеството 

ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ………………………………… 

(посочете наименованието на участника) - участник в обществена поръчка чрез публична покана 

по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: “Изготвяне на 

технически проект за  консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на 

археологически парк „Западна порта на сердика” в УПИ ІV – 9, 13,  кв194. по РП на  Западно 

направление – етап Метростанция 5-7, София” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използваме / ще използваме 

(нужното се попълва) подизпълнители; 

 

1.1. Подизпълнител(-и) ще бъде(бъдат): ..................................................... (изписват се 

наименованията на дружествата/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на 

поръчката и са дали съгласието си да бъдат подизпълнители за тази поръчка. 

 

1.2. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите, е както следва: 

 

- подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия подизпълнител) 

ще изпълнява следните дейности от предмета на обществената поръчка: 

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

- подизпълнител 2 ...................................... (изписва се наименованието на втория подизпълнител) 

ще изпълнява следните дейности от предмета на обществената поръчка: 

………………………………………………….. 

 

/Данните по т. 1.2 се попълват съобразно броя на подизпълнителите/. 

 

1.3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката е както следва: 

 

Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо ........... % 

от общата цена на нашата ценова оферта в лева без включен ДДС, в т.ч.: 

 

- участието на подизпълнител 1 ...................................... (изписва се наименованието на първия 

подизпълнител) ще бъде ...................% от общата цена на нашата оферта в лева без ДДС; 

- участието на подизпълнител 2 ............................................ (изписва се наименованието на втория 

подизпълнител) ще бъде ..................% от общата цена на нашата оферта в лева без ДДС. 

 

/Данните по т. 1.3 се попълват съобразно броя на подизпълнителите/. 

 

ВНИМАНИЕ: Когато участникът предвижда участие на подизпълнител(-и), то участникът следва 

да представи съответните документи за всеки от подизпълнителите съгласно указаното в т. 8 от 

документацията към публичната покана. 

 

………………………. г.      Декларатор: 

………………………. 

(дата на подписване)        (подпис и печат) 

 

 

Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, декларацията се подписва от 

лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  
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Приложение № 6 - Образец 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

 

 

Аз, долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с ЕГН ………………….., в качеството 

ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ……………………………………… 

(посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате) - във връзка с 

обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) с предмет: “Изготвяне на технически проект за  консервация, реставрация, 

експониране и благоустрояване на археологически парк „Западна порта на сердика” в УПИ ІV – 9, 

13,  кв194. по РП на  Западно направление – етап Метростанция 5-7, София” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

  

 Ние, ................................................................................, сме съгласни да участваме като 

 (посочете наименованието на дружеството/лицето, което представлявате)  

 

подизпълнител на ........................................................................................... при изпълнение на  

       (посочете името на участника, на който сте подизпълнител) 

 

горепосочената обществена поръчка. 

 

 

 Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:  

 

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

 

 (посочете конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена 

от Вас като подизпълнител за тази поръчка). 

 

 

 Запознати сме, че давайки съгласието си да бъдем подизпълнител в офертата на 

горепосочения участник, не можем да представим самостоятелна оферта за тази поръчка. 

 

Във връзка с изискванията на процедурата, представяме документи, съгласно т. 8 от 

документацията към публичната покана. 

 

 

 

 

 

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

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

 

 

 

 

Забележка: Когато подизпълнителят е юридическо лице, декларацията се подписва от лицата по 

чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  
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Приложение № 4 - Образец 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

/ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА/ 

 

 

До Директора на НАИМ-БАН  

адрес: гр. София 1000,  

ул.”Съборна” № 2 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

             

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за 

услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от 

ЗОП с предмет: “Изготвяне на технически проект за  консервация, реставрация, 

експониране и благоустрояване на археологически парк „Западна порта на сердика” в 

УПИ ІV – 9, 13,  кв194. по РП на  Западно направление – етап Метростанция 5-7, София” 

 

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ 

с ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по 

БУЛСТАТ/, със седалище и адрес на управление 

……………………………………....................................., телефон .........................., факс 

................................... и електронна поща .......................................... за кореспонденция по 

настоящата поръчка 

 

представяме нашето предложение (техническа оферта) за изпълнение на поръчката. 

 

 

Приемаме изискванията на възложителя, съгласно публичната покана за участие и 

приложенията към нея и предлагаме да изпълним поръчката, при следните условия: 

 

 

1. Запознат съм с Техническото задание на Възложителя за възлагане на поръчката и го 

приемам изцяло. Декларираме съгласието си да изпълняваме поръчката при посочените в 

техническото задание условия и изисквания. Декларираме, че нашето предложение 

отговаря на всички поставени изисквания от Възложителя. 

 

 

2. Приемам условията в проекта на договора, посочени в Приложение № 6 от 

документацията за участие. 

 

 

3. Срок за изпълнение на поръчката: предлагаме срок за изготвяне на работния проект по 

предмета на поръчката: ................................ (не повече от 45) работни дни, като в срока не 

се включва предварителното съгласуване на работния проект с Възложителя и със 

съгласувателните инстанции. 

 

/В случай, че участникът не попълни т. 3 се приема, че участникът предлага 45 работни 

дни срок за изготвяне на работния проект по предмета на поръчката/.   
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4. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото Предложение за изпълнение на 

поръчката ще остане обвързващо за нас, при сключването на договор. Настоящата 

техническа оферта е валидна за срок от 60 календарни дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти. 

 

 

5. Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката: 

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

 

/ВНИМАНИЕ: Участникът не може да прави предложения или да поставя условия, 

които противоречат или не съответстват на Техническото задание за възлагане на 

поръчката или на проекта на договор. Неизпълнението на това изискване може да 

доведе до отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата/.  

 

 

 

Дата:…………………..    Подпис и печат:………………………… 

/дата на подписване/                                             /............................................................../ 

                                                                                                 (име и длъжност) 

 

Упълномощен да подпише предложението за и от името на: ........................................ 

/изписва се името на участника/ …............................................. /изписва се името на 

упълномощеното лице и длъжността/. 
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Приложение № 8 - Образец 

 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

/ЦЕНОВА ОФЕРТА/ 

 

 

До Директора на НАИМ-БАН  

адрес: гр. София 1000,  

ул.”Съборна” № 2 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

             

 След запознаване с условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка за 

услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от 

ЗОП с предмет: “Изготвяне на технически проект за  консервация, реставрация, 

експониране и благоустрояване на археологически парк „Западна порта на сердика” в 

УПИ ІV – 9, 13,  кв194. по РП на  Западно направление – етап Метростанция 5-7, София” 

 

ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ 

с ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по 

БУЛСТАТ/, със седалище и адрес на управление 

……………………………………....................................., телефон .........................., факс 

................................... и електронна поща .......................................... за кореспонденция по 

настоящата поръчка 

 

представяме нашето ценово предложение за изпълнение на поръчката. 

 

 

Приемаме изискванията на възложителя, съгласно публичната покана и предлагаме да 

изпълним поръчката, при следните условия: 

 

I. Предлагана цена за извършване на услугите по договора - попълва се от участника. 

 

 

 

..................................................................................................................................... лева с ДДС 

 

/словом .......................................................................................................................лева с ДДС/. 

 

/ВАЖНО: Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лева с ДДС (петдесет хиляди 

лева с ДДС). Тази стойност е максимална, която Възложителят може да осигури. 

Оферти, надвишаващи тази стойност ще бъдат отстранявани. Възложителят заплаща 

на изпълнителя договорената цена с ДДС независимо дали същият е дължим от 

изпълнителя съгласно българското законодателство. Дължимият ДДС се заплаща от 

изпълнителя като отчисление от договорената цена. 

 

 

II. Съгласяваме се, в случай на аритметични грешки в нашата ценова оферта за вярна да се 

счита предложената от нас цена на офертата съгласно т. I. - посочена словом - и тази цена 

да участвува при класирането на офертите.  
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III. В случай че бъдем определени за Изпълнител, предлагаме плащанията по договора да 

бъдат извършвани по следната банкова сметка: 

 

Обслужваща банка – име и адрес: ……………………………... 

IBAN: ……………………………………………  BIC код: .......................... 

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

 

IV. Настоящата ценова оферта е валидна за срок от 60 календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на оферти и е обвързваща за нас при сключването на договор.  

 

 

Дата…………………..    Подпис и печат………………………… 

/дата на подписване/                           /......................................................./                      

                                                                                                 (име и длъжност) 

 

 

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на: 

…………............................................................. /изписва се името на участника/ 

….………..………………....…… /изписва се името на упълномощеното лице и 

длъжността/. 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА – задължителни за участниците: 

 

1. Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени, предложени в друга 

валута се отстраняват. 

2. Представилите непълно или неотговарящо на изискванията предложение, ще бъдат 

отстранени от по-нататъшно участие в процедурата. 

 



Приложение № 9 

 

П Р О Е К Т   Н А   Д О Г О В О Р 

за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

 

 

Днес, ...……........…….......2013 г., в гр. София, между НАЦИОНАЛЕН 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА 

НАУУКИТЕ (НАИМБАН), с адрес: гр. София, ул. “Съборна” № 2,  ЕИК BG 000670919, 

представлявана от доц.д-р Людмил Вагалински – директор и Цветанка Старчева – гл. 

счетоводител на НАИМ-БАН, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,  

 

и ............................................, представлявано от ..................................................., със 

седалище и  адрес на управление: ................................., ЕИК / Булстат код: 

..................................., Тел. ..........................., Факс: .............................., Електронна поща: 

................................. за кореспонденция, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от 

друга страна,  

 

след проведена процедура по реда на глава осма „а" от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/ се сключи настоящият договор по чл. 101е, ал. 1 от ЗОП и чл. 160, ал. 2 от Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/ за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ОБЕКТА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

 

 Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни технически 

проект за  консервация, реставрация, експониране и благоустрояване на археологически 

парк „Западна порта на сердика” в УПИ ІV – 9, 13,  кв194. по РП на  Западно направление 

– етап Метростанция 5-7, София, Република България, съгласно условията на настоящия 

договор, техническото задание на Възложителя за възлагане на поръчката (приложение 

№ 1 към договора) и ако е приложимо: разясненията дадени от Възложителя по това 

задание, както и всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е 

определен за Изпълнител при задължителното участие на лицето, получило разрешение за 

извършване на археологически проучвания. 

(2) Мястото на обекта за проектиране е: УПИ ІV – 9, 13,  кв194. по РП на  Западно 

направление – етап Метростанция 5-7, София, Република България. 

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 Чл. 2. Възложителят се задължава: 

1. да предостави на Изпълнителя следните необходими документи за правилното 

изпълнение на предмета на договора:  доклад за резултатите от археологическото 

прожучване; виза за проектиране; техническо задание неразделна част от 

документацията към публичната покана. 

2. да осигури на Изпълнителя постоянен достъп до обекта за проектиране. 

3. да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на 

Изпълнителя. 

4. да уведомява писмено Изпълнителя за необходимостта от упражняване на мониторинг 

върху състоянието на обекта и методическо ръководство при изпълнение на теренната 

консервация за срок от датата на подписване на договора до приключване на 

археологически сезон 2013г. в срок най-малко 2 /два/ работни дни предварително. 

5. да внесе проекта в Столична община като част от проект „Западна порта на Сердика” 

по Приоритет 8 - Историческо наследство, социализация на недвижими културни 

ценности и културни традиции на столицата от СП ”Култура”-2013г. под № 
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227/25.08.2008.  Възложителят изпълнява това свое задължение в срок, съобразен със 

срока на рамковия проект. 

 Чл. 3. Възложителят има право: 

1. самостоятелно или чрез упълномощено от него длъжностно лице да контролира 

изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на Изпълнителя, като 

периодично изисква информация от Изпълнителя за напредъка и изпълнението по 

договора. 

2. при констатирано неизпълнение на задълженията по договора от страна на отделен 

проектант от екипа на Изпълнителя, Възложителят има право да поиска замяна на 

съответния проектант с друг, като новият проектант трябва да има същата или по-

добра квалификация. 

3. да получи от Изпълнителя изготвеният технически проект, съгласно условията на 

техническото задание. 

 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Чл. 4. (1) Изпълнителят се задължава: 

1. да изготви изисквания работен проект съгласно предмета на договора, при условията 

и в сроковете, определени в договора и в приложенията към него; 

2. за целия срок на изпълнение на договора да осигури необходимия брой проектанти по 

всички части от работния проект, съгласно условията на техническото задание. За 

срока на изпълнение на договора всеки от проектантите, който ще подписва и 

подпечатва съответната част от проекта трябва да има валидно удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност по съответната част, съгласно изискванията на 

Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а за 

проектантите по част „Архитектура” и „Технология за КРР” и валидно удостоверение 

за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство. –  

3. да изпълни предмета на договора, спазвайки нормативната уредба в Република 

България, относима към изготвяне на технически проект за консервация, реставрация, 

експониране и благоустрояване на археологическа недвижима културна ценност и 

нейната прилежаща среда - Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, Закона за културното наследство, ЗУТ и други. 

4. да изпълни предмета на договора, спазвайки приложимите разпоредби на Закона за 

обществените поръчки - всички проектни части трябва да отговарят на изискванията 

на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, ЗКН, ЗУТ и ПЗНА по тяхното прилагане  

5. да поддържа валидна застраховка професионална отговорност за проектант, съгласно 

изискванията на чл. 171, ал. 1 и чл. 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството за изготвения проект 

или еквивалентна застраховка, издадена съгласно националния закон на Изпълнителя 

и валидна за територията на Република България. за времето до отчитане на рамковия 

проект по СП”Култура”-2013 

6. да отстрани всякакви забележки по изготвения работен проект, установени от 

Възложителя по реда на чл. 2, т. 5. Да отстранява и други забележки, непълноти и/или 

грешки в проектните разработки по искане и на съгласувателните инстанции без 

допълнително заплащане.  

7. Съгласно чл. 169, ал. 2 от ЗКН, изпълнителят се задължава да изпълнява предмета на 

договора при задължителното участие на лицето, получило разрешение за извършване 

на археологически проучвания. 

 

(2) Изпълнителят носи отговорност за точното и законосъобразното изпълнение на 

извършваните от него услуги по този договор. Изпълнителят отговаря за трудовоправните 
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и гражданскоправните отношения със служителите си и за изпълнението на задълженията 

му по Кодекса на труда. 

(3) Изпълнителят носи изцяло отговорността за всички санкции – ако има такива, 

наложени от одобряващите и контролни органи за изработения проект. 

(4) При изготвяне и предаване на проекта всеки от проектантите гарантира писмено за 

неговата част от проекта, че са изпълнени нормативните актове по безопасни и 

здравословни условия на труд, действащи в Република България в съответствие с 

изискванията на чл. 5 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, 

както и нормативните актове по противопожарна охрана, действащи в Република 

България. 

(5) Изпълнителят е длъжен да извършва за своя сметка всякакви поправки и/или 

допълнения по изготвеният от него технически проект, изисквани от Възложителя, 

консултантът извършващ оценка на съответствието, Министерство на културата или от 

органите, издаващи разрешението за строеж. 

(6) Изпълнителят се задължава да осигури необходимия проектант за упражняване на  

мониторинг върху състоянието на обекта и методическо ръководство при изпълнение на 

теренната консервация за срок от датата на подписване на договора до приключване на 

археологически сезон 2013г. в срок до 2 /два/ работни дни или в друг, уговорен с 

Възложителя срок, след писмено искане от страна на Възложителя или упълномощено от 

него лице. 

Чл. 5. Изпълнителят има право:  

1. да изисква от Възложителя необходимата информация и съдействие за 

изпълнението на задълженията му по настоящия договор.  

2. да получи уговореното в чл. 6, ал. 1 и чл. 6а от настоящия договор възнаграждение. 

 

 

  ІV.  ЦЕНИ  И  ПЛАЩАНИЯ 

 

 Чл. 6.  (1) Общата цена за изготвянето на техническия проект по предмета на 

договора е ……………………….. лева с ДДС /словом ………………./, съгласно ценовото 

предложение на Изпълнителя – Приложение № 2. Възложителят заплаща на изпълнителя 

договорената цена с ДДС независимо дали същият е дължим от изпълнителя съгласно 

българското законодателство. Дължимият ДДС се заплаща от изпълнителя като 

отчисление от договорената цена. 

 (2) Плащането на цената по ал. 1 ще се извършва по следната схема: 

1. 40 % от сумата по ал. 1, равно на ................ лв. с ДДС се заплаща от Възложителя 

като авансово плащане, след сключване на договора и представяне от Изпълнителя на 

фактура за дължимата сума.  

2. 60 % от сумата по ал. 1, равно на ..................... лв. с ДДС се заплаща от 

Възложителя след като Изпълнителят представи изготвения работен проект по предмета 

на договора на хартиен носител, удостоверено с приемо-предавателен протокол. 

(3) Плащанията по ал. 2 се извършват в срок до 5 работни дни след представяне от 

Изпълнителя и получаване от Възложителя на фактура за посоченото в ал. 2 плащане и 

приемапредавателен протокол по ал. 2, т.2. Възложителят заплаща на изпълнителя 

договорената цена с ДДС независимо дали същият е дължим от изпълнителя съгласно 

българското законодателство. Дължимият ДДС се заплаща от изпълнителя като 

отчисление от договорената цена. 

Чл. 7. Плащанията по чл. 6, ал. 2 и чл. 6а се извършват по банков път по банкова 

сметка, посочена от Изпълнителя. 

 

 

V.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Чл. 8. (1) Настоящият договор e със срок на изпълнение до приключване, отчитане 

и приемане на резултатите от рамковия проект „Западна порта на Сердика” по Приоритет 

8 - Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни 

традиции на столицата от СП ”Култура”-2013г. под № 227/25.08.2008.   Договорът влиза в 

сила от деня на неговото подписване. 

 (2) Срокът за изготвянето на техническия проект по чл. 1 от договора от 

Изпълнителя и предаването му на Възложителя е ................................, съгласно 

представената оферта на Изпълнителя (не повече от 45) работни дни, като в срока не се 

включва предварителното съгласуване на проекта с Възложителя и съгласувателните 

инстанции. 

 

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 9. Настоящият договор се прекратява с изтичането на срока по чл. 8, ал. 1 и с 

изпълнението на всички задължения на страните по него. 

Чл. 10. Настоящият договор може да бъде прекратен предстрочно: 

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

2. от страна на Възложителя с писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, 

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

Чл. 11. (1) Всяка от страните може да прекрати договора поради виновно неизпълнение 

на което и да е от задълженията на насрещната страна, като преди това я предупреди 

писмено и даде разумен срок за изпълнение. При прекратяване на договора поради 

виновно неизпълнение, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 

10% от общата цена без ДДС за изготвянето на техническия проект, посочена в чл. 6, ал. 1, 

като в допълнение Изпълнителят дължи на Възложителя връщане на платените по 

договора суми. 

(2) В случай на ал. 1, ако договорът е прекратен поради виновно неизпълнеие на което и 

да е от задълженията на Изпълнителя преди предаването на техническия проект по 

предмета на договора на Възложителя с приемо-предавателен протокол, Изпълнителят 

дължи освен посочената неустойка в размер на 10% от общата цена без ДДС за 

изготвянето на работния проект и връщане на Възложителя на авансово преведената сума, 

съгласно условията на чл. 6, ал. 2, т. 1 от настоящия договор. 

Чл. 12. За забавено изпълнение от Изпълнителя на задълженията му по настоящия 

договор, той дължи на Възложителя неустойка за забава в размер на 0.2% /нула цяло две 

на сто/ на ден, но не повече от 5% /пет на сто/ от общата цена без ДДС за изготвянето на 

техническия проект определена в чл. 6, ал. 1, както и обезщетение за нанесените вреди и 

пропуснатите ползи за Възложителя, ако те са в по-голям размер от уговорената 

неустойка.  

Чл. 13. В случай на забавено плащане, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка 

в размер на 0.2% /нула цяло две на сто/ от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не 

повече от 5% /пет на сто/ от общата цена без ДДС за изготвянето на техническия проект, 

определена в чл. 6, ал. 1. 

Чл. 14. (1) За действително претърпените от неизпълнението на договора по-големи 

вреди страните могат да претендират за обезщетение по реда предвиден в 

законодателството на Р България. 

(2) Наложени глоби или санкции от страна на държавни или общински органи за 

установени нарушения при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната 

страна и се заплащат от нея.   

Чл. 15. Санкции не се предвиждат, когато неизпълнението на този договор е станало в 

резултат на непреодолима сила. 
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VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 16. (1) Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно 

неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от 

появата на непреодолима сила, по смисъла на Търговския закон. Страните не носят 

отговорност за неизпълнение и поради непредвидени обстоятелства – т.е. обстоятелства от 

извънреден и обективен характер, възникнали след сключването на договора, независимо 

от волята и дължимата грижа на страните, които не са могли да бъдат предвидени и 

правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Непреодолимата сила следва 

да бъде доказана с акт на държавен или общински орган или с удостоверение/сертификат 

за форсмажор издадено от БТПП (Българската търговско промишлена палата). 

(2) В случай на непреодолима сила се прилагат разпоредбите на Търговския закон. При 

непредвидени обстоятелства се прилагат разпоредбите на ЗОП. 

(3) В случай, че непреодолимата сила, продължи повече от 30 календарни дни и няма 

признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати договора 

с писмено предизвестие до другата страна. 

 

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 17. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от 

Изпълнителя, посочена от него като конфиденциална по отношение на технически или 

търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.  

Чл. 18. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на 

Възложителя да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или 

част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на трети лица.  

Чл. 19. След прекратяване или разваляне на договора, Изпълнителят е длъжен да 

върне всички получени от Възложителя или други лица във връзка с изпълнението на 

договора документи и данни, включително всички копия, направени от тях, и съответните 

компютърни файлове. Това не се отнася до документите удостоверяващи изпълнението на 

договора, счетоводни и други документи, които се съхраняват по ред, изрично предвиден 

в нормативни актове - за такива документи важи само изискването за конфиденциалност. 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 20. Всяка от страните се задължава при промяна на обстоятелствата по този 

договор, включително адрес и данни за кореспонденция, да уведоми писмено незабавно 

другата страна.  

Чл. 21. (1) Валидни адреси, на които страните ще изпращат / получават съобщения 

във връзка с изпълнението на този договор са следните: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Доц.д-р Людмил Вагалински 

Директора НАИМ-БАН,  

гр. София 1000, ул.”Съборна“ № 2. 

тел./ 02 98824 06 факс 02 / 988 24 05 

Е-поща: naim@naim.bg  

Име, длъжност, фирма 

Адрес 

Тел.:  

Факс:  

Е-поща:  

 

(2) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма, включително по факса и са изпратени на 

посочените адреси . Съобщението изпратено на стари адрес, електронна поща или факс 

ще се счита за получено със съответните последици от това, в случай че страната, която е 
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променила данните си за кореспонденция не е уведомила другата страна, съгласно 

изискванията по чл. 20. 

Чл. 22. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор 

или във връзка с неговото нарушаване, както и за всички въпроси, неуредени в този 

договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си в дух на 

добра воля с двустранни писмени споразумения в рамките на закона. При непостигане на 

съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд. 

Чл. 23. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 24. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите 

действащи нормативни актове на българското право. 

Чл. 25. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по 

един за всяка от страните. 

Чл. 26. (1) Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1: Техническо задание на Възложителя за възлагане на поръчката 

и ако е приложимо: разясненията дадени от Възложителя по това задание;  

2. Приложение № 2: Всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които е определен за Изпълнител и ако е приложимо: разясненията дадени от 

Изпълнителя по тези документи по време на оценката на офертите. Приложение № 2 

включва: доказателствата за технически възможности и квалификация на Изпълнителя за 

доказване съответствие с критериите за подбор съгласно публичната покана, 

предложението за изпълнение на поръчката /техническата оферта/ на Изпълнителя, 

представена по процедурата, ценовата оферта на Изпълнителя представена по 

процедурата, декларацията на Изпълнителя за използуване / неизползуване на 

подизпълнители, ако е приложимо - документите на подизпълнителите и ако е 

приложимо други документи. 

(2) Различните приложения, съставящи договора, се смятат за взаимно 

изясняващи се. В случай на явно противоречие между тях, превес имат условията на 

договора. Документите съгласно Приложение № 1 от договора имат превес над всички 

предложения от офертата на Изпълнителя съгласно Приложение № 2 от договора. 

Допълнителни споразумения към договора имат превес над документа, който променят. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 

 

Директор НАИМ-БАН       Управител:   

  

 

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

/доц.д-р Людмил Вагалински/      Име 

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

 

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

Гл. счетоводител на НАИМ-БАН      

/Цветанка Старчева/ 


