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Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

                                                    
1. Изготвяне на технически проект по част ОВК за подмяна на отоплителната инсталация, включително изчертаване на архитектурни подложки на електронен носител и заснемане на стара отоплителна инсталация.
2. Демонтаж на цялата отоплителна инсталация /без отоплителния котел и нафтовото стопанство/.
3. Отделяне на отоплителната инсталация на Прокуратурата с нов хоризонтален клон.
4. Отоплителната инсталация за съда да се проектира с два клона - северен и южен.
5. При изготвяне на работния проект, доставката и изпълнението на отоплителната инсталация да се спазват изискванията на Наредба № 15 за Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и Наредба № Iз - 1971 за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
6. Съоръженията за отоплителната инсталация да се определят в съответствие с БДС - и, заложени в Наредба № 15. 


				 Техн. експерт: /чл.2 от ЗЗЛД/






























Приложение № 3
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ



ОТНОСНО : Основен ремонт на съществуваща отоплителна
		инсталация в сградата на Районен съд Сандански 




ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Николинка Крумова Бузова – Адм. ръководител – председател на Районен съд Сандански

ИЗГОТВИЛ: Юлия Димитрова Ингилизова, вписана в Камарата на независимите оценители в България с оценителна правоспособност машини и съоръжения и включена в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части: Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване, с удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 05656, съгласно договор от 29.08.2016 г., сключен между възложителя и “Зодиак” ЕООД, ЕИК 109509537































Пор.№
Вид СМР
Мярка
Количество
Единична цена
Обща сума в лева

ПРОЕКТИРАНЕ










1.
Изготвяне на технически проет по част ОВК за подмяна на отоплителната инсталация, включително изчертаване на архитектурни подложки на електронен носител и заснемане на стара отоплителна инсталация






бр.
1



ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ










1.
Демонтаж на чугунено отоплително тяло до 20 глидера
бр.
80


2.
Демонтаж на тръбна разводка от метални тръби
м.л.
800


3.
Демонтаж на водоразпределител и водосъбирател
бр.
2


4.
Демонтаж на циркулационни помпи
бр.
4


5.
Демонтаж на регулираща арматура
бр.
20









СМР










1.
Демонтаж на куфар от гипсокартон
м2
70


2.
Къртене на улей с размери 20/10 см в тухлена стена
м.л.
200


3.
Възстановяване на улей с размери 20/10 см в тухлена стена, включително гипсова шпакловка, грундиране и нанасяне на два слоя боя
м.л.
200


4.
Отваряне на отвор с размери 20/10 см в бетонова площ
бр.
15


5.
Възстановяване на отвор с размери 20/10 см в бетонова площ
бр.
15









ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА










1.
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н 500 мм, с 10 глидера, комплект с радиаторен вентил с термоглава, секретен вентил, кит за монтаж, стойка за стена
бр.
6


2.
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н 500 мм, с 15 глидера, комплект с радиаторен вентил с термоглава, секретен вентил, кит за монтаж, стойка за стена
бр.
35


3.
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н 500 мм, с 20 глидера, комплект с радиаторен вентил с термоглава, секретен вентил, кит за монтаж, стойка за стена
бр.
30


4.
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н 500 мм, с 27 глидера, комплект с радиаторен вентил с термоглава, секретен вентил, кит за монтаж, стойка за стена
бр.
2


5.
Доставка и монтаж на алуминиев радиатор Н 600 мм, с 20 глидера, комплект с радиаторен вентил с термоглава, секретен вентил, кит за монтаж, стойка за стена
бр.
15


6.
Студена и топла проба на отоплителни тела
бр.
88









ТРЪБНА МРЕЖА




1.
Доставка и монтаж на PPR тръба с фибро стъкло ф63, комплект с фитинги и топлоизолация с микропореста гума с дебелина 9 мм
л.м.
250


2.
Доставка и монтаж на PPR тръба с фибро стъкло ф50, комплект с фитинги и топлоизолация с микропореста гума с дебелина 9 мм
л.м.
420


3.
Доставка и монтаж на PPR тръба с фибро стъкло ф40, комплект с фитинги и топлоизолация с микропореста гума с дебелина 9 мм
л.м.
350


4.
Доставка и монтаж на PPR тръба с фибро стъкло ф32, комплект с фитинги и топлоизолация с микропореста гума с дебелина 9 мм
л.м.
100


5.
Доставка и монтаж на PPR тръба с фибро стъкло ф25, комплект с фитинги и топлоизолация с микропореста гума с дебелина 9 мм
л.м.
400


6.
Доставка и монтаж на стоманена тръба ф88,9, комплект с фитинги и топлоизолация с микропореста гума с дебелина 9 мм
л.м.
30


7.
Доставка и монтаж на фланци за стоманена тръба ф88,9
бр.
6


8.
Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка ф16
л.м.
800


9.
Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване на тръби
т.
0,5


10
Хидравлична проба тръби
л.м.
2350









АРМАТУРА И ОБОРУДВАНЕ










1.
Доставка и монтаж на водоразпределител, комплект с термометър и манометър
бр.
1


2.
Доставка и монтаж на водосъбирател, комплект с термометър и манометър
бр.
1


3.
Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с обем 250 л., комплект с предпазен клапан
бр.
1


4.
Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 2,0 м3/час и напор 3,5 м.в.ст, комплект с холендри
бр.
1


5.
Доставка и монтаж на циркулационна помпа с дебит 4,5 м3/час и напор 3,5 м.в.ст, комплект с холендри
бр.
1


6.
Доставка и монтаж на възвратен клапан 2"
бр.
1


7.
Доставка и монтаж на възвратен клапан 11/2"
бр.
1


8.
Доставка и монтаж на воден филтър 3"
бр.
1


9.
Доставка и монтаж на спирателен кран 3"
бр.
6


10
Доставка и монтаж на спирателен кран 2"
бр.
8


11
Доставка и монтаж на спирателен кран 11/2"
бр.
8


12
Доставка и монтаж на спирателен кран 11/4"
бр.
8


13
Доставка и монтаж на спирателен кран 1"
бр.
15


14
Доставка и монтаж на плосък фланец DN65, комплект с уплътнение
бр.
6


15
Доставка и монтаж на автоматична допълваща система
бр.
1


16
Непредвидени разходи 10%




							                   Общо: 118289,80 лв.
								        ДДС:     23657,96
							         Сума с ДДС:141947,76 лв.





					



























Приложение № 4
Образец!
ДО 
Николинка Крумова Бузова –
Административен ръководител на Районен съд – гр. Сандански

ОФЕРТА
Наименование на поръчката:
„Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
	С настоящата оферта Ви представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя и при спазване на всички нормативни изисквания за този вид дейност. 
Данни за лицето, което прави предложението:
Наименование на участника При участие на обединение се изписват всички участници в него.:

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:

Седалище: В случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета.
Когато участникът е обединение трябва да има готовност, в случай че е избран за изпълнител, да представи регистрация по БУЛСТАТ на обединението при подписване на договора. 


пощенски код, населено място:

ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:
пощенски код, населено място:

ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Телефон:

Факс:

E-mail адрес:

По учредителен акт, участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
1. ............................................................................... (трите имена)
2. ............................................................................... (трите имена)
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:

IBAN

BIC

С подаването на настоящата оферта удостоверяваме, че сме запознати с всички условия и с предмета на настоящата поръчка и безусловно приемаме всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя и представения проект на договор.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим изискуемите от възложителя документи, съгласно указанията.

Приложения:
	1. .......................... Описват се всички документи, приложени към офертата.
	2. ..........................
	3………………….
	…………………..
Подпис:
Дата 
________/ _________ / ______
Име и фамилия
__________________________
Длъжност 
__________________________
Наименование на участника
__________________________













Приложение № 5
Образец!
                                              


Образец на техническо предложение.
(Попълва се на фирмена бланка на участника)                                                                                    

ДО 
Николинка Крумова Бузова –
Административен ръководител на Районен съд – гр. Сандански



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
            за изпълнение на обществена поръчка с предмет

"Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57“

От  ................................................................................................................................
                                                     (наименование на участника)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет.
- Предлагаме срок за цялостното изпълнение на поръчката: ..................... календарни дни.
                                                                         (максимум до 60 дни)
- Срокът за изготвяне и одобрение на проекта е ............... календарни дни, считано от датата                                                                                                                               						            (максимум 15 к.д.)
на влизането на договора в сила до датата на одобряване на проекта от възложителя.

- Предлагаме срок за изпълнение на СМР: ..................... календарни дни, 
                                                                                  (максимум до45 к.д).
считано от датата на подписване на протокола за предаване на обекта от възложителя на изпълнителя

Гаранционен срок на изпълнените строителни и монтажни работи: ................... години
						     (не по-кратък от минималния определен в закона.)

Раздел І: Организация за изпълнение на строителството – етапи, основни видове СМР, последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности
обяснителна записка на български език, която трябва да включва: 
	описание, в което да бъде посочено предвижданото оборудване, както и да са указани предвижданите строителни и инсталационни работи.
	График за изпълнение на поръчката на български език, в който с начална и крайна дата да се определя времетраенето на най-малко следните етапи:

	първи етап: изготвяне и съгласуване на работен проект;
	втори етап: строително-монтажни работи;


Раздел ІІ. технически спецификации
неразделна част от настоящото техническо предложение са:
	Каталози (на CD) на български или английски език на предлаганото оборудване;

Инструкция от завода-производител за монтаж, експлоатация и обслужване на предлаганото оборудване на български и/или английски език (на CD);
	Сертификат и/или протоколи от проведени типови изпитвания на предлаганото оборудване (копия от оригиналите) - на български и/или английски език (на CD). 
	Декларация за съотвествие с всички стандарти и норми, приложими при изработването и изпитването на предлаганото оборудване - на български език.


Декларираме, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на  поръчката.
Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.




Дата:.................                      	    Подпис и печат:...........................................................
                                                                            
                                                                       	.....................................................................
                                                                                       		(име и фамилия)
                                                                       	....................................................................
                                                                               	(длъжност на представляващия участника) 











Приложение № 6
Образец!
                                              
ДО 
Николинка Крумова Бузова –
Административен ръководител на Районен съд – гр. Сандански

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

"Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57 “

От...........................................................................................................................................
                                                     (наименование на участника)

	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
     
      представяме Ви нашето ценово прeдложение относно цената за придобиване в парично изражение  на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за цялостно изпълнение на поръчката е................................................(......словом .......) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, с включени всички преки и непреки разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, са дадени в следната ценова таблица:


№
Наименование
Цена
(в лева без ДДС)
1
Изготвяне на работен проект (вкл. екзекутиви) 

2
Строително-монтажни работи


ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:


При несъответствия между предложените единични цени и общата предлагана цена за цялостно изпълнение на поръчката, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.

      Дата:  .................				    	Подпис и печат: ........................................
                                                                          	.......................................................................
                                                                                          		 (име и фамилия)
                                                                            	.......................................................................
                                                                            (длъжност на представляващия участника)
Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП– Приложение№7

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
от Участник в  обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: 
" Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57 “

Долуподписаният /-ната/....................................................................................................................
с ЕГН  ............................................., притежаващ лична карта № .................................................., 
издадена на ......................................... от МВР, гр. ........................................................................., 
адрес: ......................................................................., представляващ............................................. в качеството си на .......................................... със седалище ..............................................................
адрес  на управление: ..........................................................., тел./факс: ........................................., 
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №..................................,  
ИН по ЗДДС №........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.
3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.
4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, с Възложителя, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.2, ал.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за които би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка..

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.
			г. 					Декларатор: 			

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП (лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи на участника или кандидата и други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорни органи). 



















































 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал.1,т.3-5 от ЗОП – Приложение №8

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
от Участник в  обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: 
"Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57“

Долуподписаният /-ната/................................................................................................ ..........
с ЕГН..................................., притежаващ лична карта № ................................, издадена на .........................................от МВР, гр. ................................, адрес:......................................................................., представляващ........................................в качеството си на ..........................................със седалище..................................................адрес  на управление: ......................................................, тел./факс:..........................., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №..................................,  ИН по ЗДДС №........................................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния участник): 
□1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
□1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
□1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП
3. Ó÷àñòíèêúò, êîéòî ïðåäñòàâëÿâàì íå å ïðåäñòàâèë äîêóìåíò ñ íåâÿðíî ñúäúðæàíèå, ñâúðçàí ñ óäîñòîâåðÿâàíå íà óñëîâèÿòà, íà êîèòî ñëåäâà äà îòãîâàðÿò ó÷àñòíèöèòå, (âêëþ÷èòåëíî èçèñêâàíèÿòà çà ôèíàíñîâè è èêîíîìè÷åñêè óñëîâèÿ, òåõíè÷åñêè ñïîñîáíîñòè è êâàëèôèêàöèÿ, êîãàòî å ïðèëîæèìî).
4. Ó÷àñòíèêúò, êîéòî ïðåäñòàâëÿâàì å ïðåäîñòàâèë èçèñêâàùàòà ñå èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ óäîñòîâåðÿâàíå óñëîâèÿòà, íà êîèòî ñëåäâà äà îòãîâàðÿò ó÷àñòíèöèòå, (âêëþ÷èòåëíî èçèñêâàíèÿòà çà ôèíàíñîâè è èêîíîìè÷åñêè óñëîâèÿ, òåõíè÷åñêè ñïîñîáíîñòè è êâàëèôèêàöèÿ, êîãàòî å ïðèëîæèìî)

Äåêëàðèðàì, ÷å ïîñî÷åíàòà èíôîðìàöèÿ å âÿðíà è ñúì íàÿñíî ñ ïîñëåäñòâèÿòà ïðè ïðåäñòàâÿíå íà íåâåðíè äàííè. 
			ã. 					Äåêëàðàòîð: 			
Çàáåëåæêà: Äåêëàðàöèÿòà ñå ïîäàâà îò ëèöåòî/ëèöàòà, êîåòî/êîèòî ìîæå/ìîãàò ñàìîñòîÿòåëíî äà ãî ïðåäñòàâëÿâà/ò Ó÷àñòíèêà, ñúãëàñíî ÷ë. 40 îò ÏÏÇÎÏ. 
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Ä Å Ê Ë À Ð À Ö È ß

ïî ÷ë. 66, àë. 1 îò Çàêîíà çà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè


Äîëóïîäïèñàíèÿò /-íàòà/ 					__________________________, â êà÷åñòâîòî ìè íà__________________________________ (ïîñî÷åòå äëúæíîñòòà) íà__________________________________		____		 (ïîñî÷åòå ôèðìàòà íà Ó÷àñòíèêà) – Ó÷àñòíèê â ïðîöåäóðà çà âúçëàãàíå íà Îáùåñòâåíà ïîðú÷êà ñ ïðåäìåò: 

	____________________________________________________________________
(ïîñî÷åòå íàèìåíîâàíèåòî íà ïîðú÷êàòà è èäåíòèôèêàöèîííèÿ é íîìåð îò îáðàçåöà íà îôåðòà)
	 

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Ïðè èçïúëíåíèå íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà ïðåäñòàâëÿâàíèÿò îò ìåí ó÷àñòíèê ùå èçïîëçâà / íÿìà äà èçïîëçâà ïîäèçïúëíèòåëè. (íåíóæíîòî ñå çà÷åðòàâà)

2. Ïîäèçïúëíèòåëÿò/èòå/, âèäîâåòå ðàáîòè îò ïðåäìåòà íà ïîðú÷êàòà, êîèòî ùå èçïúëíÿâàò è ñúîòâåòñòâàùèÿ íà òåçè ðàáîòè äÿë îò ñòîéíîñòòà íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà è çà êîèòî íå å íàëèöå îáñòîÿòåëñòâî ïî ÷ë. 54, àë.1, ò.1-5 è 7 îò ÇÎÏ, ñà êàêòî ñëåäâà:

Ïîäèçïúëíèòåë
(ïîñî÷åòå íàèìåíîâàíèåòî è ÅÈÊ/Áóëñòàò/ÅÃÍ)
Âèäîâåòå ðàáîòè îò ïðåäìåòà íà ïîðú÷êàòà, êîèòî ùå ñå ïðåäëîæàò íà ïîäèçïúëíèòåëè
Ñúîòâåòñòâàùèÿò íà ïîñî÷åíèòå ðàáîòè äÿë â ïðîöåíòè îò ñòîéíîñòòà íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà













3. Ïîñî÷åíèòå ïîäèçïúëíèòåëè, êîèòî ùå ïîëçâàì îòãîâàðÿò íà ñúîòâåòíèòå èçèñêâàíèÿ ñúîáðàçíî âèäà è äåëà îò ïîðú÷êàòà, êîéòî ùå èçïúëíÿâàò è çà òÿõ íå ñà íàëèöå îñíîâàíèÿ çà îòñòðàíÿâàíå îò ïðîöåäóðàòà.
4. Íÿìà äà çàìåíÿì ïîñî÷åíèÿ/òå â ò. 2 ïîäèçïúëíèòåë/è èëè âêëþ÷âàì ïîäèçïúëíèòåë ïî âðåìå íà èçïúëíåíèå íà äîãîâîð çà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà, îñâåí êîãàòî:
4.1. âúçëîæèòåëÿò èçèñêâà çàìÿíà íà ïîäèçïúëíèòåë, êîéòî íå îòãîâàðÿ íà óñëîâèÿòà ïî ò.3.
    4.2. âúçíèêíå íåîáõîäèìîñò, àêî ñà èçïúëíåíè åäíîâðåìåííî ñëåäíèòå óñëîâèÿ:
    -  çà íîâèÿ ïîäèçïúëíèòåë íå ñà íàëèöå îñíîâàíèÿòà çà îòñòðàíÿâàíå â ïðîöåäóðàòà;
    - íîâèÿò ïîäèçïúëíèòåë îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà è óñëîâèÿòà íà âúçëîæèòåëÿ, íà êîèòî å îòãîâàðÿë ïðåäèøíèÿò ïîäèçïúëíèòåë, âêëþ÷èòåëíî ïî îòíîøåíèå íà äåëà è âèäà íà äåéíîñòèòå, êîèòî ùå èçïúëíÿâà, êîðèãèðàíè ñúîáðàçíî èçïúëíåíèòå äî ìîìåíòà äåéíîñòè.
 Ïðè çàìÿíà èëè âêëþ÷âàíå íà ïîäèçïúëíèòåë ùå ïðåäñòàâÿ íà âúçëîæèòåëÿ âñè÷êè äîêóìåíòè, êîèòî äîêàçâàò èçïúëíåíèåòî íà óñëîâèÿòà ïî ÷ë.66, àë. 11 îò  ÇÎÏ.

5. Â ñðîê äî 3 äíè îò ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîð çà ïîäèçïúëíåíèå èëè íà äîïúëíèòåëíî ñïîðàçóìåíèå çà çàìÿíà íà ïîñî÷åí â îôåðòàòà ìè ïîäèçïúëíèòåë ùå èçïðàòÿ êîïèå íà äîãîâîðà èëè íà äîïúëíèòåëíîòî ñïîðàçóìåíèå íà âúçëîæèòåëÿ çàåäíî ñ äîêàçàòåëñòâà, ÷å ñà èçïúëíåíè óñëîâèÿòà ïî ÷ë. 66, àë. 2 è 11 îò ÇÎÏ. 
6. Ùå îòãîâàðÿì çà äåéñòâèÿòà, áåçäåéñòâèÿòà è ðàáîòàòà íà ïîñî÷åíèÿ/òå ïîäèçïúëíèòåë/è êàòî çà ñâîè äåéñòâèÿ, áåçäåéñòâèÿ è ðàáîòà.

Èçâåñòíî ìè å, ÷å ïðè äåêëàðèðàíå íà íåâåðíè îáñòîÿòåëñòâà íîñÿ íàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò ïî ÷ë. 313 îò ÍÊ.

Êúì íàñòîÿùàòà äåêëàðàöèÿ ïðèëàãàìå:
1. Äîêàçàòåëñòâî/à çà ïîåòèòå îò ïîäèçïúëíèòåëÿ/èòå çàäúëæåíèÿ – Äåêëàðàöèÿ îò ïîäèçïúëíèòåëè.
2. Äîêóìåíòè äîêàçâàùè ñïàçâàíåòî íà èçèñêâàíèÿòà çà ïîäáîð íà âñåêè îò òÿõ ñúîáðàçíî âèäà è äåëà íà òÿõíîòî ó÷àñòèå, è äð. äîêóìåíòè, ñúãëàñíî óêàçàíèÿòà íà Âúçëîæèòåëÿ.



Äàòà: .......................... ã.						Äåêëàðàòîð: ............................
(äàòà íà ïîäïèñâàíå)								(ïîäïèñ è ïå÷àò)
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ÄÅÊËÀÐÀÖÈß ÎÒ ÏÎÄÈÇÏÚËÍÈÒÅË 

Äîëóïîäïèñàíèÿò/òà .............................…………................….............................. (òðèòå èìåíà),
äàííè ïî äîêóìåíò çà ñàìîëè÷íîñò: .................................................................................... (íîìåð íà ëè÷íà êàðòà, äàòà, îðãàí è ìÿñòî íà èçäàâàíåòî), ïðåäñòàâëÿâàù/à ……………………… 
(íàèìåíîâàíèå íà ïîäèçïúëíèòåëÿ), ÅÈÊ ................., àäðåñ íà óïðàâëåíèå: ..............................., â êà÷åñòâîòî ìè íà .............................. (äëúæíîñò),
ÄÅÊËÀÐÈÐÀÌ:
 1. Ñúãëàñèåòî íà ïðåäñòàâëÿâàíîòî îò ìåí ëèöå – òúðãîâñêî äðóæåñòâî, åäíîëè÷åí òúðãîâåö, þðèäè÷åñêî ëèöå ñ íåñòîïàíñêà öåë  (âÿðíîòî ñå ïîä÷åðòàâà)  äà ó÷àñòâà êàòî ïîäèçïúëíèòåë íà ........................................ (íàèìåíîâàíèå íà ó÷àñòíèê) â îáùåñòâåíà ïîðú÷êà ñ ïðåäìåò: «Ïðîåêòèðàíå è èçïúëíåíèå íà ñòðîèòåëñòâî - îñíîâåí ðåìîíò íà îòîïëèòåëíà èíñòàëàöèÿ çà àäìèíèñòðàòèâíà ñãðàäà, ïóáëè÷íà äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ïðåäîñòàâåíà çà íóæäèòå íà Ðàéîíåí ñúä è Ðàéîííà ïðîêóðàòóðà ãð. Ñàíäàíñêè, âúçëîæåíà çà ñòîïàíèñâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíèÿ ðúêîâîäèòåë íà Ðàéîíåí ñúä ãð. Ñàíäàíñêè, íàõîäÿùà ñå â ãð. Ñàíäàíñêè, óë.”Ìàêåäîíèÿ” ¹ 57», ñ äÿë íà ó÷àñòèå ................, êàòî ðàáîòàòà ùå îáõâàùà ñëåäíèòå äåéíîñòè:
…………………………………………….……………………… (ïîñî÷âà ñå êîíêðåòíàòà ÷àñò îò ïðåäìåòà íà ïîðú÷êàòà).
2. Íÿìà äà ïðåâúçëàãàì åäíà èëè ïîâå÷å îò äåéíîñòèòå, êîèòî ñà âêëþ÷åíè â ïðåäìåòà íà äîãîâîðà çà ïîäèçïúëíåíèå. 
3. Ïðèåìàì, â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë.75, àë.1 îò Ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà Çàêîíà çà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè, îïðåäåëåíèÿò èçïúëíèòåë äà ñêëþ÷è äîãîâîð çà ïîäèçïúëíåíèå ñ ïðåäñòàâëÿâàíèÿ îò ìåí ïîäèçïúëíèòåë, ïîñî÷åí â îôåðòàòà çà èçïúëíåíèå íà îáùåñòâåíàòà ïîðú÷êà.
4. Çàïîçíàò ñúì, ÷å ñúãëàñíî ÷ë.101, àë.9 îò Çàêîíà çà îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè äàâàéêè ñúãëàñèåòî ñè çà ó÷àñòèå êàòî ïîäèçïúëíèòåë â íàñòîÿùàòà ïðîöåäóðà çà âúçëàãàíå íà îáùåñòâåíà ïîðú÷êà è ïðåäâèä ó÷àñòèåòî ìè êàòî ïîäèçïúëíèòåë, íå ìîãà äà ïðåäñòàâÿ ñàìîñòîÿòåëíà îôåðòà çà èçïúëíåíèå íà ïîðú÷êàòà.
Èçâåñòíà ìè å îòãîâîðíîñòòà ïî ÷ë. 313 îò Íàêàçàòåëíèÿ êîäåêñ çà äåêëàðèðàíå íà íåâåðíè äàííè.

              
Äàòà: ......................  			                                 ÄÅÊËÀÐÀÒÎÐ:  ......................................
                                                                                                                              (ïîäïèñ è ïå÷àò) 






Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Приложение  № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
	
Долуподписаният/ата

ЕГН


(трите имена на декларатора)


данни по документ за самоличност


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


(длъжност на декларатора, напр. управител, член на УС, прокурист)
на

ЕИК/БУЛСТАТ


(наименование на участника)


в съответствие с изискванията за възлагане с обява на обществена поръчка с предмет „ Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57"

ДЕКЛАРИРАМ:
Действителен собственик* на горепосоченото юридическо лице по смисъла на чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във връзка с чл.3, ал.5 от Правилника за неговото прилагане, е/са следното физическо лице/ следните физически лица:

1.

ЕГН

(име, презиме, фамилия)

Дата и място на раждане

Гражданство

Постоянен адрес

Вид и номер на документ за самоличност


2.

ЕГН

(име, презиме, фамилия)

Дата и място на раждане

Гражданство

Постоянен адрес

Вид и номер на документ за самоличност


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА:

2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:






(подпис, печат)











(име и фамилия)


Приложение № 12

СПИСЪК
на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 години 
(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП)  

________________________________________________________________ 
(наименование на участника)



№ по ред
Предмет на изпълненото строителство и кратко описание
Начална и крайна дата на изпълнение 
Стойност/цена (без ДДС) на изпълненото строителство 
Получател на услугата – адрес, телефон, електронна поща
1.




2.




……




n




общ брой




Забележка: В списъка се посочват само дейности, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка.
Приложения: Доказателства за извършените дейности
За потвърждение на горните данни прилагаме удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания:

………………………………………

……………………………..………. 

………………………………………

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


................................... г.			Управител/Представляващ: ...................................... 
(дата на подписване)							(име и подпис)

Забележка: За преходни обекти, които се изпълняват в две и повече календарни години, се посочва усвоеният обем СМР/СРР за съответната година



Списък експерти  Приложение № 13

СПИСЪК
на техническия и ръководен персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, с посочване на образованието, квалификацията и професионалния и специфичен опит на лицата
(справки съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ 					__________________________, в качеството ми на__________________________________ (посочете длъжността) на __________________________________		____		 (посочете фирмата на Участника) – Участник в Обществена поръчка с предмет: 
	_________________________________________________________________________
(посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от образеца на оферта)

ДЕКЛАРИРАМ:

	При осъществяването на строителен надзор на обекта/ите ще участват следните технически лица и правоспособни физически лица:

Предложена длъжност в екипа
Трите имена
Образование и професионална квалификация
Професионален опит
Правна връзка с участника
1.





2.





3.





....





1. В Колона „Образование и професионална квалификация” участникът посочва: придобитата специалност; степен, учебното заведение, в което е завършено образованието; дата и номер на дипломата; допълнителна професионална квалификация, отнасяща се до предмета на поръчката (ако има такава), с посочване на издателя, вида, датата и номера на документа, който удостоверява придобитата квалификация.
2. В Колона „Професионален опит” участникът посочва професионалния опит в областта на строителството, специфичен опит (ако има такъв), участие в сходни проекти, заеманата длъжност в тях, месторабота, длъжност, основни функции и др., съобразно изискванията, посочени в указанията. 
3. В Колона „Правна връзка с участника” участникът посочва, дали лицето е в трудово и/или друго правоотношение с него, с посочване на вида, датата и номера на документа, който удостоверява това, както и заеманата длъжност (ако е в трудово правоотношение с лицето).

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



		______	 г.				Декларатор: 		__________	 (дата на подписване)							(име и подпис)


Приложение – Декларация материали - Приложение № 14

Д Е К Л А Р А Ц И Я


Долуподписаният/ата .......................................................................................... (трите имена), л.к. №........................................, издадена на ............................... от .....................................................,адрес: ................................................................................... ,
представляващ/а ........................................................................................................ (наименование на фирмата-участник), ЕИК ......................... и адрес на управление: ...................................................., в качеството ми на .......................... (длъжност),

ДЕКЛАРИРАМ:

По време на изпълнението на видовете работи  на обект: Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57,
ще използваме следните основни материали/изделия/системи: 

№
Наименование на материала/изделието/ системата
Производител
Търговска марка
  Стандарт/Качество









































































Дата: ......................  			                                       ДЕКЛАРАТОР:  ......................................
                                                                                                                         (подпис и печат) 

Забележка: За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, да се посочи производител (търговска марка) и стандарт/качество (ако е приложимо). За работи с предложени гаранционни срокове над минимално изискуемите, съгласно Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, се представят сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и в превод.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



































































Декларация за приемане на договора - Приложение № 15

Д Е К Л А Р А Ц И Я 


Долуподписаният/ата .................................................................................. (трите имена), с данни по документ за самоличност ......................................................... (номер на лична карта, дата, орган и място на издаванета), с адрес: .................................................................................,
представляващ/а ................................................... (наименование на фирмата-участник в избора на изпълнител на обществената поръчка), ЕИК ..................., седалище и адрес на управление: .........................................., в качеството ми на .................... (длъжност във фирмата-участник),

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Приемам условията в проекта на договор за изпълнение на работи на обект: .............................................................................. (наименование и местонахождение на обекта).

2. Във връзка с Решение на Министерски съвет №788 от 28 ноември 2014 г., представляваният от мен участник в избора на изпълнител на обществената поръчка:
2.1. няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите;
 ДА          (вярното се отбелязва в квадратчето със знак „Х”)             НЕ
2.2. има просрочени публични задължения и са наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 ДА          (вярното се отбелязва в квадратчето със знак „Х”)             НЕ
2.3. няма публични задължения, събирани от митническите орани;
 ДА          (вярното се отбелязва в квадратчето със знак „Х”)             НЕ
2.4. има публични задължения, събирани от митническите орани, за които са наложени обезпечителни мерки по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 ДА          (вярното се отбелязва в квадратчето със знак „Х”)             НЕ



Дата: ......................  			                                         ДЕКЛАРАТОР:  ................................
                                                                                                                        (подпис и печат) 










Приложение № 16

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 
Наименование на поръчката:
„Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57“

До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и отговарят на всички предварително обявени от възложителя условия.

Икономически най-изгодната оферта за предмета на поръчката се определя въз основа на критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 
№
Показател
Макс. бр. точки
П1
Техническо предложение
40 точки
П2
Предлагана цена
 60 точки

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка, както следва:

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: 
КО =  П1 + П2 
където:
П1 – точките получени по показател техническо предложение
П2 – точките получени по показател предлагана цена;

Максимална комплексна оценка КО = 100 точки

І. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (П1)

Максимален брой точки по показателя – 40 точки. Оценката по този показател е експертна.

№
Подпоказател
Макс. бр. точки
А.
Технологична последователност на строителните процеси 
30
Б.
Управление на риска
10
ОБЩО (А+Б):
40

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) е експертна и се формира, както следва: 


Технологична последователност на строителните процеси 
Максималният брой точки, който участникът може да получи от оценката на Технологичната последователност е 30 т. Точките се определят от комисията съобразно указанията по-долу:
ПОКАЗАТЕЛ (П1)
подпоказател (А)
Данни от офертата, подлежащи на анализ и оценка
Брой точки
ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ–А
Макс. брой точки 30
Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; описание на видовете работи и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на Възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената Програма за изпълнение. Участник, който не е разгледал някой от аспектите на показателя (описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; описание на видовете работи и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка), се отстранява от участие в процедурата. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните критерии: 
Фактори, влияещи на оценката:
Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
Описание на видовете работи и тяхната последователност на изпълнение;
Организация и подход на изпълнение
Линеен график с приложена диаграма на работната ръка





В програмата за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
- Участникът последователно и детайлно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- Участникът ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от Програмата за изпълнение на поръчката видовете работи и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации,  в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на технологичните изисквания;
- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове работи и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка
30 точки



В програмата за изпълнение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:
- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана и рамкирана по-общо и окрупнено;
- Участникът е посочил в обяснителната записка от Програмата за изпълнение видовете работи, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии са приложими към предмета на поръчката, но не са най-подходящите такива, за да е налице съответствие в пълна степен на технологичните изисквания.
20 точки


В програмата за изпълнение е в сила поне  едно от следните обстоятелства:
- Участникът е описал общо последователността на само на най-важните видове дейности. Липсва детайлно и подробно обяснение и представяне на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- Участникът е посочил в обяснителната записка от Програмата за изпълнение общо видовете работи при липса  на описана последователност за тяхното изпълнение и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;
- Налице е констатирано несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове работи и/или представения линеен график и/или приложената диаграма на работната ръка
10 точки 









!!! За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:
„Ясно/Конкретно“ е описание, което посочва отделните етапи и видове работи, мерки, дейности, функции, услуги и др.. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид работи, мерки, дейности, функции, услуги и др. и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени видове дейности/предложения и с предвидените в количествената сметка конкретни видове работи мерки, дейности, функции, услуги и др.; 
 „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове работи, поддейности, предложения и други параметри не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията и/или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
„Схематично” – представено в общи линии, изброително, без разработка в дълбочина и детайли;
Формално описание – описание, което не е насочено конкретно към предмета на поръчката; има общ бланкетен характер
„Несъществени пропуски и/или частично несъответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА:
Максималният брой точки, който участникът може да получи от оценката на управлението на риска е 10 т. Точките се определят от комисията съобразно указанията по-долу:
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА – Б
Макс. брой точки 10 
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:
	Времеви рискове:

	Закъснение началото на започване на работите;

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
	Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта;
Промени в законодателството на България или на ЕС; 
Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;
Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.
Участниците са длъжни да разгледат дефинираните от Възложителя рискове, като освен тях може да разгледат допълнително и други рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора.
Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии:
Фактори, влияещи на оценката:

Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове;
Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 



В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:
Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.
Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни мерки;
Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
10 точки.

В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:
Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.
	Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.
5 точки.

!!! За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:
„Ясно“ - посочване на конкретни мерки за недопускане/преодоляване на риска. Следва да се разбира описание, което недвусмислено посочва конкретните мярки за недопускане/предотвратяване на риска, конкретните дейности и по начин, по който същите да бъдат индивидуализирани с предвидените конкретни рискове;
„Подробна“ - оценка, която освен, че съдържа всички възможни мерки за преодоляване и предотвратяване на рисковете, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени и алтернативни, както и допълнителни поясняващи текстове, свързани със степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора.
„Пълно“ - описание на мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните рискове, което обхваща всички планирани  рискове, конкретни, ясни, относими и подробни мерки, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора, включително и алтернативни мерки.
„Непълно“ описание - налице е, когато е направено формално описание. Мерките за преодоляване/предотвратяване са формално, непълно и недостатъчно конкретно описани и оценени.
„Липса“ на описание на мерки за преодоляване и предотвратяване на един или няколко риска – налице е, когато същите са констатирани, и пропускът и/или несъответствието или липсващата информация не могат да бъдат установени от други факти и информация, посочени в офертата на участника.

ІІ. ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ – ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА (П 2)

П2 е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта.
Максимален брой точки – 60 получава офертата с предложена най-ниска цена;
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

П3 = (Цmin / Цi) х 60където
	Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката
	Цi – представлява цената, предложена от съответния участник 


Забележка: На оценка подлежи предложената от участника обща цена за изпълнение на договора без ДДС. Изчисленията се закръглят до втория знак след десетичната запетая.




Приложение № 17

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Д О Г О В О Р 

№ .............. / ......…....... 2016 г.

Днес, ............... 2016 година, в гр. Сандански, между:

Николинка Крумова Бузова, ЕГН .................... – Административен ръководител на Районен съд – гр. Сандански, със седалище и  адрес на управление: гр. Сандански, ул. “Македония” № 57, ЕИК .................., наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и
„.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

На основание протокол от ….……….. г., утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на  изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57“, се сключи този договор за следното:

І . ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши “Проектиране и изпълнение на строителство - основен ремонт на отоплителна инсталация за административна сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Сандански, възложена за стопанисване на административния ръководител на Районен съд гр. Сандански, находяща се в гр. Сандански, ул.”Македония” № 57», в съответствие с изискванията на възложителя и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ІІ. ЦЕНА 
2.1.Общата цена за цялостното изпълнение на поръчката e ............ лв. (.........словом...........), без ДДС, в това число:
2.1.1. цена за изготвяне на работен проект (вкл. екзекутиви) ............... лева (......... словом ..................................), без ДДС. 
2.1.2 Цена за СМР e ............ лв. (.........словом...........), без ДДС.
2.2. При необходимост от промяна в количествата за отделни видове доставки и/или услуги, заложени в количествено-стойностната сметка от работния проект, която след одобряване става неразделна част от договора или се налага доставка на стоки и/или изпълнение на услуги, непредвидени в работния проект, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, изпълнителят и представител на възложителя предлагат нова количествено-стойностна сметка, която след одобряване от възложителя става неразделна част от договора.
2.3.Стойността на допълнителните или отпаднали количества доставки и/или услуги се изчислява на база одобрени в количествено-стойностната сметка от работния проект единични цени, а стойността на новите количества доставки и/или услуги се договаря, като общата цена на договора не може да надхвърля стойността, посочена в чл.2.1. от настоящия договор.
2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 
²²². ÍÀ×ÈÍ ÍÀ ÏËÀÙÀÍÅ
3.1. ÂÚÇËÎÆÈÒÅËßÒ çàïëàùà íà ÈÇÏÚËÍÈÒÅËß öåíàòà ïî ÷ë. 2.1.1., ñëåä ïðèåìàíå íà ðàáîòíèÿ ïðîåêò â ðàçìåð íà 100 %, â ñðîê äî 15 êàëåíäàðíè äíè, ñ áàíêîâ ïðåâîä, ïî ñìåòêàòà íà ÈÇÏÚËÍÈÒÅËß è ñëåä ïðåäñòàâÿíå íà:
(а) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-рано от 5 дни и не по-късно от 10 дни, след датата на протокола по т. (б).
(б) оригинален протокол за приемане на работния проект от технически съвет назначен от Възложителя.
3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще преведе авансово сума в размер на 30 % от стойността по договора за строително-монтажните работи, равняваща се на.............. без ДДС, непосредствено след представяне и одобрение на проекта,  в срок до 15 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..
3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изпълнените видове работи по чл.2.1.2. в размер на оставащите 70 %, в срок до 15 календарни дни с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:
(а) Оригинална данъчна фактура за стойността на изпълнените СМР, издадена не по-рано от 5 дни и не по-късно от 10 дни, след датата на протокола по т. (б).
(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя.
3.4. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане при условията на чл. 3, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети от възложителя в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителите.
3.5. При приемането на работите и доставките по чл. 3, изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 
3.6. Чл. 3.4. не се прилага в случаите по чл. 3.5.

ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
4.1.Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила, до изтичане на гаранционния срок по договора.
4.2.Срок за изпълнение на предмета на договора:
4.2.1.срокът за цялостното изпълнение на поръчката (проектиране, доставка на материали,  изпълнение на СМР, проверка, настройка и въвеждане в експлоатация) е общо .................. календарни дни, в това число:
4.2.1.1. Срокът за изготвяне на проекта е ............... календарни дни, считано от датата на влизането на договора в сила до датата на одобряване на проекта от възложителя.
4.2.1.2 .................... календарни дни за изпълнение на СМР,  считано от датата на подписване на протокола за предаване на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до датата на окончателния приемателен протокол на обекта.
4.3.Не се включва в определения по чл. 4.2.1.2 срок за изпълнение на СМР, времето за престой в следните случаи:  
4.3.1.Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.
4.3.2.Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.
4.3.3.Когато строежът е спрян за времето, от датата на подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството до датата на подписване на  акт обр. 11 за продължаване на строителството по Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ.
4.4.Не се включва в определения по чл. 4.2.1.1. срок за изготвяне и одобрение на проекта, времето от датата на предаване на проекта до датата на протокола с резултатите от разглеждането на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.5. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор ще приключи след издаване на разрешение за ползване и изтичане на гаранционният период по договора.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
5.1.При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:
-	неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. или
-	парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение със срок 30 дни след изтичане на срока на договора. Ако в банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 (десет) дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл. 4.1. 
5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция, съгласно чл. 5.2., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит. 
5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа гаранцията за изпълнение при условия и по ред, определени в настоящия договор.
5.5. Разходите по откриването на депозитите и банковите гаранции по този раздел ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а тези по евентуалното им усвояване са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.6. При гаранция за изпълнение, представена под формата на паричен депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което сумата по гаранцията е законно престояла при него.
5.7. При липса на претенции към изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или неинкасираната част от нея в срок до 30 календарни дни след изтичане срока по т.4.2.1.

VІ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА проекта, приемните изпитвания и изпълнението на обекта
6.1. След изготвянето на проекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му изпраща Работен проект в 1 (един) напълно комплектован екземпляр на хартия и един екземпляр, запис на електронен носител (СD-R), като всяка проектна част да е в отделна директория и всеки чертеж – на отделен файл, за разглеждане и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда проектната документация и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане или отказ за приемане на проекта. 
6.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по своя преценка може:
           а) да приеме проекта без забележки;
           б) да отложи приемането на проекта и да определи допълнителен срок за допълване и/или отстраняване на забележки, когато допълнителните работи по проекта се налагат по причини, дължащи се на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срокът за изпълнение на договора по чл. 4.2.1.1. се увеличава с размера на този допълнителен срок и неустойки за закъснение по отношение на този срок не се налагат.
в) да отложи приемането на работния проект и да определи допълнителен срок за допълване и/или отстраняване на забележки, когато, коригирането на проекта се налага по причини дължащи се на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за одобряване на проекта по чл. 4.2.1.1. не се увеличава с размера на този допълнителен срок и санкции за закъснение по отношение на този срок се налагат, съгласно чл.12.1. от този договор.
г) да откаже приемането на проекта поради съществени, неотстраними пропуски и недостатъци и да прекрати едностранно договора;
6.4. В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е върнал проекта със забележки (съгласно чл. 6.3 букви “б” и “в”), след изтичане на срока за отстраняването им, се прави приемане, отлагане или отказ от приемане на проекта.
6.4.1. След приемането на Работния проект, той  се представя в 4 копия на хартия и един на електронен носител във формати: PDF и AutoCad за чертежите, Word за обяснителни записки, Excel за таблици с количествено-стойностни сметки.
6.4.2. След одобряване на работния проект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 14 календарни дни, всички количествени сметки за изпълнението на предвижданите доставки, услуги и СМР към отделните проектни части, да се обединят в обща подробна количествено-стойностна сметка, структурирани по видове работи. 
6.4.3. След одобряване на проекта от възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да.........................................одобрение по надлежния законов ред, за което незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.5. Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на СМР се извършва с протокол за предаване на обекта.
6.6. Преди да бъде пуснат в действие обектът, ще бъдат проведени предпускови изпитания от комисия назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.7. Предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на окончателен приемателен протокол за приемането на обекта от комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІІ. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.
7.2.Гаранционният срок за извършените работи по договора важи за целия обект и започва да тече от датата на подписване на протокола от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.3.Гаранционният срок по този договор е: .................... години.
7.4.Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок. 
7.5.В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 7.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи. 
7.6. В случаите по чл. 7.4 и 7.5., гаранционните срокове определени в чл. 7.3 от договора се продължават с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

VІІІ.ПАТЕНТНИ ПРАВА
8.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриални проекти, произтичащи от употребата на съоръженията и материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта. 

ІХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
9.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост, допълнителни данни свързани с изпълнението на поръчката.
9.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира комисия за разглеждането и приемането на проекта, след получаването му.
9.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да участва при разглеждането на проекта на комисия.
9.4.След заплащане на стойността на изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава всички права върху проекта и може да го използва за свои цели, без да е необходимо да иска разрешение за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от конкретните автори.
9.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в процеса на изпълнение на  проекта или по време на експлоатацията на обекта, по своя преценка, да внася изменения в изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проект за обекта. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е съгласувал промените с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният няма да носи отговорност за частта от проекта, която е била изменена, без да е съгласувана с него.
9.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.7.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да контролира качеството на извършваните работи. 
9.8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да спира изпълнението на договора при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали/оборудване или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали/оборудване и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2. срок.
9.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 
9.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи комисия за съставяне на протокол за проведени предпускови изпитания при експлоатационни условия, в срок до 5 дни, след получаване на уведомлението от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за готовност за провеждането им.
9.11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за подписване на протокол за приемане на цялостно изпълнения обект, в срок до 10 дни, след получаване на уведомлението по чл. 10.15. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване на обекта.
9.12.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати за извършените и приети работи, съгласно чл. 2 от договора.

Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
10.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при изпълнение на договора, да съблюдава интереса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да се съобразява с неговите указания, стига те да не са свързани с нарушение на нормативни актове.
10.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разработи проекта в съответствие със заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащите нормативни разпоредби в Р. България.
10.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да контролира пълнотата на изходните данни, на базата на които се извършва подготовката за проектиране.
10.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва за своя сметка всички допълнително възникнали работи за проектиране, вследствие допуснати от него пропуски и грешки, установени при приемането на проекта.
10.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се явява и защитава разработения от него проект пред комисията, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласувателните институции, одобряващия проекта административен орган и други компетентните органи, както и да извърши налагащи се преработки или поправки, ако това се окаже необходимо. 
10.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да пази в тайна и да не разпространява информация, дадена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процеса на изпълнение на настоящия договор. Такава информация може да стане обществено достояние само с изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
10.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за пълната съгласуваност между отделните части на проекта. В случай на установяване на несъгласуваност или непълноти по време на строителството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимите доработки и поправки за своя сметка и в необходимите срокове.
10.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква и да получава допълнителни данни за проектирания обект по време на изготвянето на проекта.
10.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок и качествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавните нормативи и проектните предписания.
10.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата на всички други изпълнители, ангажирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
10.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява със заповедите, предписанията и изискванията на проектанта, по отношение на спазване на проектите, качеството и количеството на извършените видове работи.
10.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички дейности при строго спазване изискванията на всички нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР и Споразумение №1 за осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този договор.
10.13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение. 
10.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти обекта, след завършване на работите и преди приемането му от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
10.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с искане за назначаване на комисия за провеждане на предпускови изпитания при експлоатационни условия, не по-малко от 5 календарни дни, преди обекта, по негово мнение, да бъде готов за провеждането й.
10.16.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с искане за назначаване на приемателна комисия, след завършване на целия обект, не по-малко от 5 календарни дни, преди обекта, по негово мнение, да бъде завършен и готов за приемане.
10.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на действащи съоръжения, комуникации и др. (подземни и надземни, в т.ч. съществуващи пътни подходи) по време на изпълнението на строително-монтажните и електромонтажните работи. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка.
10.18.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол за приемане на строежа от приемателна комисия.
10.19.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да получи плащане за извършените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  работи, съгласно чл. 2 от този договор.

ХІ. ЗАСТРАХОВКИ
11.1. При подписването на договора, на основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица “Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове, както следва: с общ лимит на отговорността, покриваща минималната застрахователна сума за строежи  от изискваната категория, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
●   Застраховани суми/лимити на отговорност:
(а) раздел А “Материални щети”:
застраховани позиции: “Строително монтажни работи”, на обща сума .............. (общата стойност на СМР от договора) лева и
(б) раздел Б “Отговорност към трети лица”, вкл. отговорност към Възложителя:
застраховани позиции: “Телесни увреждания”: ............. за едно увредено лице и …........ (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката и “Щети на имущество”: ........... (50% от общата стойност на СМР от договора) лева за всяко едно събитие и ........... (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката,
при следните условия:
Възложител: Николинка Крумова Бузова – Административен ръководител на Районен съд – гр. Сандански; 
	Застрахован: ........ (фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адрес);
	Застрахован дейност: ..............предмета на договора.......;
	Период на застраховката: Застраховката да покрива: 
(а) материални щети на обекта по раздел А, настъпили през периода на изпълнение на СМР и 
(б) отговорността на Изпълнителя по раздел Б, вкл. отговорност към Възложителя и трети лица през периода на строителството и през гаранционния период, в т.ч. за щети, нанесени от Изпълнителя при изпълнение на задълженията му за поддръжка на СМР по време на гаранционния период.
	Период на изпълнение на СМР: от ..../дата/ до...../дата/.

	Гаранционен период: .............. месеци/години, с опция за удължаване до ........... месеци/години.
	Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:
(1) Застрахователното дружество не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования.

(2) При обявяване в несъстоятелност на Застрахования, Дружеството не се освобождава от поетите задължения по полицата до изтичане на уговорения срок.
(3) Застраховката не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално уговорения в полицата срок или той да бъде променян без писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване на обезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за всяко събитие, и всички други права и задължения, осигуряващи интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при настъпили събития по застраховката, са прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Възложителят не може да бъде обвързан с уговорка за самоучастие при настъпване на застрахователно събитие за срока на действие на застрахователния договор.
11.2.изпълнителят е длъжен да внесе изцяло застрахователната премия при подписването на застрахователния договор.
11.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.
11.4.В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.
11.5.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора не спази изискванията на чл.11.1. на договора, това ще се счита за отказ от сключване на договор и е достатъчно основание за задържане на гаранцията му за участие в проведената  процедура. 
11.6.Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХІІ. САНКЦИИ 
12.1.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по 4.2. от договора (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС но не по-вече от 20% от неговата стойност без ДДС. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши и предаде проекта и обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.
12.2.възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.3.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от сумата за плащане или от гаранцията за изпълнение.  
12.4.В случаите по чл. 12.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата. 
12.5.При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.
12.6.При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора по реда на чл.14.1., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора.
12.7.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

ХІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА  СИЛА
13.1.Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.
13.2.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София. 
13.3.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
13.4.Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

ХІV. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
14.1.Договорът може да бъде развален  едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава или неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА
15.1.Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:
15.1.1.При непреодолима сила  съгласно чл.13.4.
15.1.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.
15.1.3.по взаимно съгласие между страните. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.  
15.1.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ХVІ. СПОРОВЕ
16.1.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 спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

ХVІІ. УСЛОВИЯ  ЗА  ВЛИЗАНЕ  НА  ДОГОВОРА  В  СИЛА
17.1.Договорът влиза в сила, считано от датата на подписване на договора от двете страни.

ХVІІІ. СЪОБЩЕНИЯ
18.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.
18.2.За дата на съобщението се счита:
-  при лично предаване на съобщението – датата на предаването;
- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;
- при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

ХІХ. други УСЛОВИЯ
19.1.Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.
19.2.За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
Приложения, представляващи неразделна част от договора:
1. Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
2. Техническа офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложенията към нея;
3. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с приложенията към нея;
4. Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
5. Споразумение № 2 за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:







Приложение № 18
С П О Р А З У М Е Н И Е № 1
За осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд
към Договор №. .......................от .....................2016 г.

            
Днес, ............... 2016 година, в гр. Сандански, между:

Николинка Крумова Бузова, ЕГН .................... – Административен ръководител на Районен съд – гр. Сандански, със седалище и  адрес на управление: гр. Сандански, ул. “Македония” № 57, ЕИК .................., наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

„.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

І.ОБЩИ  условия
1.Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 
2.Със споразумението се определят изискванията и  задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в  района на извършваната от тях дейност.
3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е  външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния  външен по отношение на предприятието персонал.
4.Длъжностните лица от страна на Възложителя и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят  за  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях  работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.
ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
5.Да  определи  длъжностно  лице / или  лица /, което  да  контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от  отговорните ръководители, определени от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на  безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително  спиране  на  работата.
6.Да  определи  длъжностно  лице /или  лица/, което да  приема, да  изисква и  извърша проверка  на  всички  предвидени в нормативната уредба документи, включително и удостоверенията за притежавана  квалификационна група  по безопасност на труда от изпълнителя.
7.Да  осигури  инструктиране  на    персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  според  изискванията  на  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр.4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г./ и  в  съответствие  с  мястото  и  конкретните  условия  на  работата, която  групата  или  част  от  нея  ще  извършва.
8.Да  осигурява  издаването  на  наряди  за  работа  в  съответствие  с  конкретните  условия  и  съобразно установения ред.
9.Да  осигурява  обезопасяване  на  работните  места.
10.Да  осигурява  спазване  на  определената процедура  за  допускане  на  групата  до  работа.

ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
11.Да извърши  правилен  подбор  при  съставяне  списъка  на  ръководния  и  изпълнителски  персонал, който  ще  изпълнява  работата  по  сключения  договор,  по  отношение  на  професионалната  квалификация  и  тази  по  безопасността  на  труда.         
12.Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по безопасността на групата, работеща на съответния обект.                   
13.Да представи  на  Възложителя, чрез ръководителя  на  групата,  документи, които  се  изискват. 
14.Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади.
15.Определените от Възложителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговарят за цялостното и правилното изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.
16.Отговорните ръководители и/или изпълнители упражняват контрол за спазване изискванията по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за  отстраняване  на  нарушенията.
17.Да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.
18.Да осигурява изпълняване разпорежданията на упълномощените  длъжностни  лица  от  Възложителя. При  констатирани  нарушения  на  технологичната  дисциплина  и  правилата  по  безопасност  на  работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.
19.В случай на трудова злополука с лица от  персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и  ВъзложителяТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие  на компетентните  органи  за  изясняване  обстоятелствата  и  причините  за  злополуката. Декларация  за  трудова  злополука  се  съставя  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV.ПРИНУДИТЕЛНИ  МЕРКИ  И  САНКЦИИ.  
20.Длъжностните лица, упълномощени от Възложителя, при констатиране на  нарушения  на  правилата  по  безопасността  на  труда  от  страна  на  персонала  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  са  задължени:
	да  дават  веднага  предписания  за отстраняване  на  нарушенията;

да  отстраняват  отделни  членове  или  група /бригада/ като спират работата, ако  извършените  нарушения  налагат  това, както и да  дават  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  писмени  предложения-искания за  налагане  санкции  на  лица, извършили  нарушения.
21.Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните  работи, поради  отстраняване  на  отделни  лица  или  спиране  работата  на  групи /бригади/, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността  на  труда, са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
	    
Настоящото  споразумение  се  състави  в  два  еднообразни  екземпляра  по  един  за  всяка  от  страните и е неразделна част от сключения между страните договор.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ :


Приложение № 19

С П О Р А З У М Е Н И Е   № 2
За конфиденциалност

към договор №. ...........................от .........................2016 г.

Днес, ............... 2016 година, в гр. Сандански, между:

Николинка Крумова Бузова, ЕГН .................... – Административен ръководител на Районен съд – гр. Сандански, със седалище и  адрес на управление: гр. Сандански, ул. “Македония” № 57, ЕИК .................., наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

“.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за Районен съд Сандански.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ :

	Конфиденциална информация по смисъла на настоящото  споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на Районен съд Сандански.
Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носите, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.
Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с Районен съд Сандански.

Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.


  											Приложение  № 20


Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор.

ДО 
Николинка Крумова Бузова –
Административен ръководител на Районен съд – гр. Сандански

Известени сме, че нашият Клиент,				    (наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № 		/		г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									 (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.
	Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 		 % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно  			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.
	Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават 	 (словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес. 
	Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
	Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.
	Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
	Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
 
                                                                               Подпис и печат, 
                                                                                   		 (БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!

