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На основание чл. 7, ал. 1, т. 16) и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ДВ РС, №. 124/12, 

14/15 и 68/15) и Решението за започване на процедурата за поръчката на работите №. 322/2018 

от 19 юни 2018 година, а във връзка с Заключението на Правителството 05 №. 633-13056/2017 от 

11.01.2018 година, чл. 3 и 5 от Закона за гробищата и гробовете на борците в чужбина (ДВ СФРЮ, 

№.  29/73 и 29/76), чл. 71 от Закона за бюджетната система (ДВ РС, №.  54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13-поправка, 108/13, 142/14, 68/15 –друг закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 

както и Правилника за начина на уреждането и поддържането на гробищата и гробовете на 

борците в чужбина, събирането на офертите и водене на евиденциите (ДВ СФРЮ №. 56/77), а 

със сходното приложение на разпоредбите на Директивата за поръчките в дипломатически и 

консулски представителства на Република Сърбия №. 716-2/ГС от 03.07.2013 година и 

Упътването за провеждането на поръчките в дипломатически и консулски представителства на 

Република Сърбия №. 716-2/ГС от 03.07.2013 година, приготвена е: 

КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ЗА ПОР ЪЧКАТА НА РАБОТИТЕ ПО САНИРАНЕТО И РЕСТАВРАЦИЯТА НА 

КОМПЛЕКСА НА СРЪБСКОТО ВОЕННО ГРОБИЩЕ 1912-1919 В СОФИЯ 

 

Конкурсната документация съдържа: 

 

 

Глава  

 

Наименование на глава 

 

страница 

 

КЊИГA  I 

I Общите данни за поръчката  

II 

Условия за участието в процедурата за поръчката на 

дейностите и упътването как се доказва изпълнението на 

тези условия 

 

III Критерии за даването на договора   

IV Образци   

V Модел на договора  

VI Упътване за офериращите лица как да направят офертата  

KЊИГA II 

VII 

Вид, техническите характеристики /спецификации/, 

качеството, количеството и описанието на работите 

 

 

 

Конкурсната документация съдържа общо 45 страници (Книга 1 съдържа 29 страници; Книга 

2 съдържа 16 страници). 
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     КНИГА 1 

I ОБЩИТЕ ДАННИ ЗА ПОРЪЧКАТА 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Посолство на Република Сърбия в Република България (в по-нататъшния текст: Възложител) 

Адрес: ул. Велико Търново №. 3, 1504 София, България 

Интернет страница: www.sofia.mfa.gov.rs 

 

2. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

Процедурата за поръчката на работите, на основание Решението за започване на процедурата за 

поръчката на работите №. 322/2018 от 19 юни 2018 година, със сходното приложение на 

разпоредбите на Директивата за поръчките в дипломатически и консулски представителства на 

Република Сърбия №. 716-2/ГС от 03.07.2013 година и Упътването за провеждането на поръчките 

в дипломатически и консулски представителства на Република Сърбия №. 716-2/ГС от 03.07.2013 

година. 

Процедурата на поръчката се провежда с цел сключване на договора. 

 

3. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Предмет на поръчката е провеждането на работите по санирането и реставрацията на комплекса 

на Сръбското военно гробище 1912-1919, гробищния парцел №. 68 на Централните Софийски 

гробища, кв. Орландовци в София, Република България, по-подробно описани в Книга ІІ и 

Проекта по санирането и реставрацията на комплекса на Сръбското военно гробище 1912-1919. 

Въпросната поръчка не е  оформена в партидите.  

 

4. КОНТАКТ 

Лице за контакт: Славица Панич, Първи Съветник 

Електронна поща: office.sofia@emb-sofia.com  

Работно време на Възложителя (работа с клиенти) е от 09.00-12.00 часа, от понеделник до петък.  

 

Комуникацията в процедурата се осъществява по писмен път: по пощата и по електронна поща, 

в работните дни в течение на работното време на Възложителя, както и обявяването от страната 

на Възложителя.  

 

Страната, извършила доставката по елекронната поща, длъжна е да от другата страна поиска да 

по същия начин потвърди прием на този документ, което другата страна е дължна да го стори, 

когато е това необходимо като доказателство, че доставката е изпълнена. 

 

5. ПРЕВЗЕМАНЕ НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Конкурсната документация може да се превземе от интернет страница на Възложителя – 

www.sofia.mfa.gov.rs 

 

6. ДАННИТЕ ЗА МЯСТОТО И СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ      

Срокът на доставянето на офертите е до 17 юли 2018 година до 16 часа. Офертите се доставят 

непосредственно или по пощата на адреса на Възложителя  в София, ул. Велико Търново №. 3.  

 

7. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА МЯСТОТО, ДЕНЯ И ЧАСА ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ 

Публичното отваряне на офертите ще бъде на 18 юли 2018 година с началото в 14:00 часа, в 

помещението на Възложителя в София, ул.Велико Търново №. 3. 

 

 

 

 

http://www.sofia.mfa.gov.rs/
mailto:office.sofia@emb-sofia.com
http://www.sofia.mfa.gov.rs/
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II УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕТО В ПРОЦЕДУРАТА НА ПОРЪЧКАТА И УПЪТВАНЕТО КАК 

СЕ ДОКАЗВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Правото на участието на процедурата на въпросната поръчка има лицето, предлагащо офертата, 

което изпълнява задължителните условия за участието, а тези условия подразбират:  

 

1. че офериращото лице е регистрирано при компетентния орган на държавата, в която има 

седалището си, за провеждането на работите, които са предмет на поръчката; 

2. че не му е изречена мярка на забраната за упражняването на дейността му, която е в сила по 

време на обяването на поканата за представянето на офертата; 

3. че е платил дължимите данъци, приноси и другите публични задължения, съгласно регламента 

на държавата, където е седалището му. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

1. Съответстващия лиценз за провеждането на работите за лицата, на които е доверено 

ръководене на работите, издаден от компетентните органи на държавата, в която офериращо лице 

има седалище. 

2. Достатъчен капацитет на кадрите. При него да работят на определено/постоянно място или по 

друго правно основание да има най-малко петима клавифицирани майстори за дейностите, които 

са предмет на тази поръчка; 

3. да при него на определено/постоянно място работят или по друго правно основание да има на 

работа един специалист, един дипломиран строителен инженер, който ще ръководи работите; 

4. Доказателството за референтните работи, че фирмата на най-малко три обекта е извършвала 

същите или подобните строителните работи по санирането. 

5. Че фирмата не е във фалит и да не е започнала процедурата срещу офериращо лице.  

 

УПЪТВАНЕТО КАК СЕ ДОКАЗВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛОВИЯТА 

Правото на участието в процедурата на въпросната поръчка има офериращо лице, изпълняващо 

задължителните условия за участието му, доказва ги, доставяйки следното:  

 

1. Доказателството, че офериращото лице е регистрирано при компетентния орган на 

държавата, в която той има седалището, за провеждането на работите, които са предмет 

на поръчката;  

2. Съответстващото удостоверение или изявление, че не му е изречена мярката на забраната 

за извършването на дейността, която е в сила по време на обявяването на поканата за 

представяне на офертите;  

3. Съответстващото удостоверение или изявление, че е платил дължимите данъци, приноси 

и другите публични задължения съгласно регламента на държавата, където е седалището 

му.  

 

Изпълнението на допълнителните условия за участието в процедурата на въпросната поръчка, 

офериращото лице доказва с доставянето на следните документи:  

1. Копие на съответстващия лиценз за провеждането на работите за лицата, на които е 

доверено ръководене на работите, издадено от компетентните органи на държава, в която 

офериращото лице има седалището.  

2. Съответстващото удостоверение или изявление, че при него работят най-малко петима 

квалифицирани майстори за дейностите, които са предмет на тази поръчка.  

3. Съответстващото удостоверение или изявление, че при него в трудово отношение на 

определен/постоянно място или по другото правно отношение има ангажиран специалист 
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- един дипломиран строителен инженер, който ще ръководи работите, и копие на 

съответстващия лиценз за това лице;  

4. Съответстващото удостоверение или изявление за референтните работи, че фирмата на 

най-малко три обекта е провеждала същите или подобните строителни работи по 

санирането. 

5. Съответстващото удостоверение или изявление от която се вижда, че фирмата не е във 

фалит и да не е започнала процедурата срещу офериращо лице.  

В случая, че офертата представят група офериращи лица, доказателствата, упоменати в 

Задължителните и Допълнителните условия трябва да се доставят за всеки по-отделно участник 

от групата на офериращите лица. В случая, че офериращото лице представя офертата с 

подизпълнител, това доказателство трябва да се представи и за подизпълнителя, (ако има повече 

подизпълнители, тогава трябва да се достави за всеки по-отделно).  

В случая, че офертата представя офериращото лице с подизпълнителя, тогава офериращото лице 

доставя за подизпълнителя частта от поръчката на работите, която ще изпълни чрез този 

подизпълнител. 

Подизпълнителят е длъжен да изпълни и ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ за частта на 

поръчката, която офериращото лице ще изпълни чрез този подизпълнител.  

Офериращото лице носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на 

задълженията по Договора, независимо от броя на подизпълнителите.  

Тези доказателства не могат да бъдат по-стари от два месеца преди отварянето на офертите. 

 

Ако офертата представя групата на офериращите лица, всяко офериращо лице от групата на 

офериращите лица е длъжно да изпълни задължителните условия. В този случай, 

ИЗЯВЛЕНИЕТО (Образец 3, Глава ІV Образци) трябва да бъде подписана от страна на 

упълномощено лице на всеко офериращо лице от групата на офериращите лица и заверена с 

печат.  

Ако офертата представя групата на офериращите лица, задъжителните условия е длъжно да 

изпълни всяко офериращо лице от групата на офериращите лица, на което е доверено 

изпълнението на часта от поръчката, за които е необходимо изпълнението на това условие.  

Офериращите лица от групата на офериращите лица, ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ заедно 

изпълняват.  

Офериращите лица, които представят съвместната оферта, носят отговорността 

неограничено солидарно пред Възложителя. 

Възложителят може да поиска от офериращото лице да представи, преди приемането на 

решението за възлагането на договора, оригинала или завереното копие на всичките или 

отделните доказателства за изпълнение на условията. 

Ако офериращото лице в предоставения, примерен срок, който не може да бъде по кратък от пет 

дни, не достави исканите доказателства,  Възложителят ще откаже неговата оферта като 

неприемлива. 

Офериращото лице е длъжно да незабавно писмено информира Възложителя за всякъкви 

промени относно изпълнимостта на условията от процедурата на поръчката, които се случат до 

приемането на решението за възлагането на Договора, т.е. по време на времетраенето на договора 

и да ги документира по регламентиран начин.  
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III КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕТО НА ДОГОВОРА 

 

1. Критерий за избора на най-изгодната оферта 

Критерий: НАЙ-НИСКА ОФЕРИРАНА ЦЕНА 

 

2. Елементите на критериите, те. начинът на основание на които Възложителят ще 

извърши избора на най-изгодната оферта и ще сключи договора, в ситуацията когато са 

налице две или повече оферти със същата оферирана цена: 

 

Ако две или повече оферти имат същата предложена цена, като най- изгодната ще бъде избрана 

оферта на онова офериращо лице, което е предложило ПО-ДЪЛЪГ СРОК НА ГАРАНЦИЯТА 

(минимум 5 години).  

 

Ако и след прилагането на резервния критерий, две или повече оферти имат най-ниската 

предложена цена и същата дължина на гаранционния срок, Възложителят ще възложи договора 

чрез хвърляне на жребий. 

 

 

IV ОБРАЗЦИ 

 

С Конкурсната документация предвидени са следните образци: 

1. Образецът на офертата със структурата на цената (образец 1); 

2. Изявление за прибавяне на застрахователната полица (образец 2); 

3. Изявление, че  офериращото лице приема условията от Поканата (образец 3); 

4. Модел на Договора - Офериращото лице трябва задължително да попълни Модела на договора, 

да сложи печат и подпис, с което потвърждава, че е съгласен с елементите на Модела на договора. 
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                                                                                                                                            (ОБРАЗЕЦ 1)

  ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА СЪС СТРУКТУРАТА НА ЦЕНАТА 

Оферта №. _________________ от __________ година за поръчката, Провеждането на работи по 

санирането и реставрацията на комплекса на Сръбското военно гробище 1912-1919 в София, 

Република България 

Общите данни за офериращото лице  

Наименование на офериращото лице 
 

Адрес  
 

Име и фамилия на лицето за контакт  

Данъчен номер  

Електронна поща  

№. на телефона  

№. на телефакса  

№. на сметката и наименование на 

банката 

 

Отговорно лице за подписване на 

Договора 

 

 

Представям офертата (заградете):  

 

а) самостоятелно 

 

б) с подизпълнителя: 

 

1. _________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

         (посочете наименованието и седалището на всичките подизпълнители) 

 

в) като съместната оферта:  

 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

(посочете наименованието и седалището на всичките участници в съвместната оферта) 
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I Оградна стена 

1. Внимателен демонтаж на обложката на цокъла на стената на оградата   

    

        m2 160,60 х   

2. Изчукване на циментния малтер от цокъла на оградната стена, основа 

бетон. 
  

    

        m2 160,60 х   

3. Демонтаж на стълбовете на оградата заедно с анкер връзка и веригите 

между стълбовете.  
  

    

        ком 75,00 х   

4. Демонтаж на похлупачните каменни плочи на оградната стена.   

    

        m1 150,00 х   

5. Да се извърши огледа на съществуващите носещи конструкции на 

оградната стена и да се извърши санирането при наличие на пукнатините, 

отделянето на стените на ъглите или други видове деформации. 

  

  
  

  
      

пауш

ално 1,00 х   

6. Реставрация, почистване и монтаж на стълбовете на оградата.  

    

   

    

        ком 75,00 х   

7. Реставрация, почистване и монтаж на похлупачните каменни плочи.   

    

  на съществуващата похлупачна плоча m1 116,00 х   

  на новата похлупачна плоча   m1 30,00 х   

8. Изработка на розетки от ковано желязо за анкериране на веригите.   

    

        ком 150,00 х   

9. Реставрация, изработка на липсващите вериги и монтаж.   

    

    

  на съществуващата верига   м1 160,00 х   

  изработка на новата верига   м1 8,00 х   

10. Покриване на цокълна оградната стена със съществуващите каменни 

демонтирани и почистени мраморни плочи (тип Враца) в циментния 

малтер, големина 50х80 см, д=2 см; 

  

  
  

  поставяне на съществуващите плочи м2 120,00 х   

  
прибавяне и поставяне на липсващите 

плочи, същите, като съществуващите м2 50,00 х   

11. Почистване и полиране на мраморната паметна плоча с подновяване на 

текста. 

  

    

        ком 2,00 х   

12. 
Сваляне на старата боя и боядисване на портата от кованото желязо с боя 

за метал.   

     

        м2 5,00 х   
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13. Непредвидените работи 10% от стойността на общата инвестиция за 

тази група работи 

  

    

    0,10 х   

  ОБЩО работи на оградната стена:       

II паметник 

1. Почистване и защита на всичките елементи на паметника, 

хоризонталните и вертикалните повърхности, от атмосферните 

замърсявания, плесени и различните органични нечистотии. 

  

  
  

     

        ком 1,00 х   

2. Реставрация на текста на паметните плочи.   

    

        m2 5,00 х   

3. Покупка на камъка и изработка на поставките за свещите, височина 10см 

съгласно на вече съществуващата поставка. 

  

    

        ком 3,00 х   

4. Непредвидените работи 5% от стойността на общата инвестиция за 

тази група работи. 

  

    

    0,05 х   

  ОБЩО работи на паметника          

III партерно уреждане на настилане на плочите 

1. Внимателен демонтаж на подните гранитни плочи   

    

        m2 138,00 х   

2. Внимателен демонтаж на гранитните дялани камъни за бордюр   

    

        m1 126,00 х   

3. Поставяне на демонтираните и почистените гранитни плочи големина 

30/30см д=2,5 в слоя на пясъка 

  

    

  поставяне на съществуващите плочи m2 113,00 х   

  
покупка и поставяне на новите гранитни 

плочи същите като съществуващите m2 25,00 х   

4. Поставяне на демонтираните и почистените гранитни дялани камъни за 

бордюр в циметния малтер 1:3, по детайлите на заварено положение 

  

    

  
поставяне на съществуващите дялани 

камъни за бордюр m1 124,00 х   

  

покупка и поставяне на новите гранитни 

дялани камъни за бордюр същите като 

съществуващите m1 2,00 х   

5. Почистване на подните гранитни плочи над костницата.   

    

        m2 40,00 х   

6. По време работите да се извърши многократно грубо почистване на 

строителна площадка със събирането и извозването на строителните 

отпадъци и строителния материал. В цената влизат хоризонталния и 

вертикалния транспорт и превоз. 

  

  

  

  
      

пауш

ал 1,00 х   

7. Непредвидените работи 5 % от стойността на общата инвестиция за 

тази група работи 
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    0,05 х   

  
ОБЩО работи на партерното уреждане на настилане на 

плочите    

IV паметните плочи 

1. Ръчен изкоп на земята ІІІ класа с извозването, за оформяне на на основата 

на постамента за паметните плочи 

  

    

        м3 2,59 х   

2. Покупка, транспорт, разстилане в слоевете, набиване и финното 

планиране на чакъла под плочата на фундамента. 

  

    

        м3 2,00 х   

3. Покупка и насипване на пясъка в слоевете и планиране.   

    

        м3 0,90 х   

4. Изработка на армираната бетонна плоча и стените на постамента 

марка МБ25. 

  

    

        м3 1,26 х   

5. Изработка на армираната циментна риза с дебелина 4см.   

    

        м2 0,62 х   

6. Обвиване на вертикалните повърхности на постамента с каменните 

мраморни плочи, Тип Враца д=2 в строителното лепило. 

  

    

    м2 5,88 х   

7. Изработка и поставяне на паметните гранитни плочи, големина 80х 150х5 

см с машинното изписване на текста. 

  

    

    ком 2,00 х   

8. Изработка и поставяне на бакърената плочка с изписването на 

Инвеститора и датата за поставянето на постаментите с паметните плочи 

с изписването на текста. 

  

  
  

    ком 2,00 х   

9. Непредвидените работи 10% от стойността на общата инвестиция за 

тази група работи. 

  

    

    0,10 х   

  ОБЩО работи на паметните плочи      

V зеленина 

1. Ръчната сеч на дърветата с изваждането на пън и корен.   

    

        ком 5,00 х   

2. Рязане на съществуващата ниска вегетация и храсталаци.   

    

        м2 1000,00 х   

3. Хортикултурално уреждане на съществуващите растения, които се 

задържат (фиданки около костницата и пътеки за достъпа), рязане, 

орязване, засаждане на низките фиданки итп. Смятане – паушално. 

  

  
  

  
      

пауш

ално 1,00 х   

4. Непредвидените работи 10% от стойността на общата инвестиция за 

тази група работи. 

  

    

    0,10 х   

  ОБЩО работи върху зеленина         

 

10 
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  РЕКАПИТУЛАЦИЯ             

 

І         ОБЩО РАБОТИТЕ НА ОГРАДНАТА СТЕНА 

ІІ       ОБЩО РАБОТИТЕ ВЪРХУ ПАМЕТНИКА 

ІІІ      ОБЩО РАБОТИТЕ НА ПАРТЕРНОТО УРЕЖДАНЕ НА НАСТИЛАНЕ НА    

           ПЛОЧИТЕ 

IV      ОБЩО РАБОТИТЕ НА ПАМЕТНИТЕ ПЛОЧИ 

V ОБЩО РАБОТИТЕ ВЪРХУ ЗЕЛЕНИНА        

 

Стойност на офертата без ДДС: ____________________________ евро. 

Стойност на офертата с ДДС: ______________________________ евро. 

Срок на свършването на работите: Работите трябва да бъдат проведени в срок от 60 работни 

дни от деня на въвеждането в работата. 

 

Срок на заплащането: 

- Аванс – Позволява се искането на аванса. Максимален аванс който изпълнителят може 

да поиска е 30% от общата цена на работите. Авансът се заплаща, ако се изпълнителят 

произнесъл, че авансът е нужен,  след подписването на договора, доставена авансова 

сметка и доставеното средство на финансовото обезпечение на аванса 

- В срок от 8 дни от деня на приема на времените ситуации, заверени от страна на 

надзорния орган 

- В срока от 8 дни от деня на представянето на окончателната ситуация, заверена от страна 

на надзорния орган  

 

Гаранционен срок за проведените ремонтни работи и вградения материал:  __________ 

(минимум 5 (пет) години от деня на приемането предаването на работите). 

 

Срок на валидността на офертата: ___________ (минимум 60 дни от деня на отварянето на 

офертите).  
 

В цената са вкалкулирани всичките предварителни и подготвителни работи, материала и 

оборудването, обичайни зависими и съпровождащи разходи на Изпълнителя.  

 

Декларираме, че с представянето на офертата напълно приемаме всичките условия и 

искания, упоменати в Конкурсната документация.  

Съгласни сме да упоменатите условия напълно представляват съставната част на 

договора.  

 

                                 

В____________, дата:______________                         Упълномощено лице на Офериращо лице 

                                                                                          _____________________________________ 
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Упътване за попълване: 

Този образец е предназначен в него да бъде внесена финансова оферта на офериращо лице. 

Същият превзема названието на описанието на работите който трябва да се реализират, а които 

са предварително упоменати (Спецификация на работите със списъка и описанието) с които 

офериращото лице докладва, че е запознат.  

В колона 5: вписват единичната цена/паушална сума за всяка единична ставка; 

В колона 6: вписва се общата цена без ДДС за исканото количество, по ставките (5х4); 

В колона 7: вписва се сумата на ДДС в % (ставка на ДДС), по ставките; 

Сумата на офертите без ДДС е сбор на колоната 6.  

Сумата на офертата с ДДС е сбор на общите суми по ставките към които е прибавена сума на 

ДДС.  

 

 

Забележка:  

Образеца на офертата, офериращото лице трябва да попълни, да завери с печат и да я потпише 

всяка страна, с което той потвърждава верността на даните, упоменати в образеца на офертата.  

Ако офериращите лица представят съвместната оферта, образецът се попълва, подписва и 

заверява с печат, съгласно споразумението, което е съставната част на офертата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсната документация за поръчката по Решението №. 322/2018 от 19 юни 2018 година 13 

                                                                                                                                           (ОБРАЗЕЦ 2) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИБАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПОЛИЦА 

 

за поръчката на работите по санирането и реставрацията на комплекса на Сръбските военни 

гробища 1912-1919 в София, Република България. 

 

Под пълната морална, материална и наказателна отговорност, декларираме, че, ако 

нашата оферта бъде избрана като като най-изгодна, и ако пристъпиме към сключването на 

договора за поръчката, преди започването на провеждането на работите, ще доставиме на 

Възложителя застрахователната полица на работите, на работниците, оборудването и материала 

и застрахователната полица за отговорността за вредите, причинени на третите лица, през цялото 

време на провеждането на работите, т.е. приемането предаването на работите на Възложителя.  

 

 

Място и дата:                               Офериращо лице: 

_______________      М.П.                    ____________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            (ОБРАЗЕЦ 3) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ ОФЕРИРАЩОТО ЛИЦЕ ПРИЕМА УСЛОВИЯТА ОТ ПОКАНАТА И 

КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Декларираме, че с представянето на офертата напълно приемаме условия от Поканата за 

представяне на оферти за провеждането на работите по санирането и реставрацията на комплекса 

на Сръбските военни гробища 1912-1919 в София, Република България, както и всичките 

условия, които са упоменати в конкурсната документация, под които ние представяме своята 

оферта.  

Съгласни сме тези условия напълно да представляват съставната част на договора, които 

не може да противоречи на тези условия.  

 

 

 

Място и дата                                   Офериращо лице 
______________                 М.П.       _____________________________ 

 

 

Забележка:         

Да се попълни и завери Декларацията  за прибавяне на застрахователната полица (Образец 2); Да 

се попълни и завери Декларацията, че офериращото лице приема условията от поканата и 

конкурсната документация (Образец 3).  
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V МОДЕЛ НА ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РАБОТИТЕ ПО САНИРАНЕТО И 

РЕСТАВРАЦИЯТА НА КОМПЛЕКСА НА СРЪБСКОТО ВОЕННО ГРОБИЩЕ 1912-1919 

В СОФИЯ 

СКЛЮЧЕН МЕЖДУ: 

1. ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ със 

седалището в София, ул. Велико Търново 3, което по специалното пълномощно на 

Министерството по труда, трудовата заетост, въпроси на борците и социалните въпроси, 

представлява Посланикът ВЛАДИМИР ЧУРГУС (в по-нататъшния текст: ВЪЗЛОЖИТЕЛ), 

от една страна и  

 

2. ________________________________________________________________________________ 

със седалището в ________________, улица_____________________________________________, 

данъчен номер: __________, № на сметката: _____________, наименование на банката: 

__________________, 

телефон: ___________, кого представлява_______________________________________________ 

(в по-нататъшния текст: ИЗПЪЛНИТЕЛ), от друга страна 

 

 

СТРАНИТЕ В ДОГОВОРА В СЪГЛАСИЕ КОНСТАТИРАТ, ЧЕ Е: 

- Възложителят е провел процедурата за поръчката на работите по санирането и 

реставрацията на комплекса на Сръбското военно гробище 1912-1919 в София, на 

основание Решението за започване на процедурата за поръчката на работите №. 

322/2018 от 19 юни 2018 година; 

- Изпълнителят е доставил Офертата №. _________ от _________, която е приел 

Възложителят под №. _________ от  __________, която напълно отговаря на техническата 

спецификация от Конкурстата документация, която е съставната част на Договора. 

- Възложителят е избрал Изпълнителя за провеждането на работите по санирането и 

реставрацията на комплекса на Сърбското военно гробище 1912-1919 в София, въз 

основание на Доклада на Комисията за поръчката на работите №. _______ 

от___________, с Решение за възлагането на договора №. ______________ от 

_______________. 

- Възложителят, с прилагане на критерия на най-ниска оферирана цена, прие Решението за 

възлагането на договора №. ______ от ______________, с което е избрал офертата на 

Изпълнителя като най-изгодна. 

 

 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Член 1 

Предмет на този договор е регулирането на взаимните права и задължения относно провеждането 

на работите по санирането и реставрацията на комплекса на Сърбското военно гробище 1912-

1919 в София, съгласно във всичко на проект по санирането и реставрацията на комплекса на 

Сърбското военно гробище 1912-1919 в София, приетата Оферта на Изпълнителя №. _____, от 

____, която Възложителят получи  под №. ______ от _________________, получена при  

Възложителя под №. __________ от _________________, и Конкурсната документация, която 

представлява съставната част на този договор.  

  

Изпълнителят се задължава, че ще извърши работите по санирането и реставрацията на 

комплекса на Сръбското военно гробище 1912-1919 в София, съгласно във всичко на проект по 

санирането и реставрацията на комплекса на Сърбското военно гробище 1912-1919 в София, 
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Конкурсната документация и приетата Оферта на Изпълнителя №. _______ от _________2018 г. 

съгласно утвърдения срок от 60 работни дни от деня на въвеждането в работата от чл. 6 на този 

договор, съгласно законите, регламента, стандартите и нормативите за този вид работите, 

правилата на техническата професия, техническия регламент и спецификациите, а Възложителят 

се задължава на Изпълнителя да заплати договорената цена. 

 

Ц Е Н А  

Член 2 

 

Договорената цена е на сума от _______________________________________________________ 

(с букви: _____________________________________________________________________) евро 

(EUR) без ДДС, а ___________________________________________________________ (с букви: 

________________________________________________________) евро (EUR) с ДДС. 

 

Договорената цена е фиксирана и не може да се променя поради увеличението на цената на 

елементите, въз основание на които е определена.  

Договорената цена обхваща цената на въпросните работи и евентуалните услуги и всичките 

останали разходи, които са необходими за завършването на работата.  

 

УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕТО 

 

Член 3. 

 

Възложителят се задължава на Изпълнителя да заплати на име на аванса сумата от ________, с 

включен ДДС, което е на сума от ______ % от общата договорена цена на работата, в срока от 8 

(осем) дни от деня на представянето на авансовата сметка и средствата на финансовото 

обезпечение за възстановяването на авансовото плащане, с плащането на текущата сметка на 

Изпълнителя №. ___________________, при ___________________________________ банката. 

 

Възложителят се задължава остатъка на договорената цена да плащта на  Изпълнителя 

последователно, по утврдените степени на свършените работи, на основание заверените 

Временни ситуации, със сразмернето оправдание на аванса,  в срока от 8 (осем) дни от деня на 

приема на времените ситуации, заверени от надзорния орган и за утврдените сто % степени на 

свършените работи на основание Окончателното уреждане на сметки в срок от  8 (осем) дни от 

деня на приемането на Окончателните ситуации, заверени от надзорния орган и вярната 

окончателна сметка, с плащането на текущата сметка на Изпълнителя №. ___________________, 

при ___________________________________ банката. 

 

 

Изпълнителят се задължава да, с авансовата сметка от ал. 1 на този член, достави:  

- Средството на финансовото обезпечение ва възстановяването на аванса, което се 

представя в случая, че офериращото лице в офертата посочи, че иска аванс;  

- Средството на финансовото обезпечение за добре свършена работа;  

- Застрахователната полица от професионалната отговорност. 

  

Изпълнителят се задължава да с окончателната сметка от ал. 2 на този член достави:  

- Окончателното уреждане на сметката;  

- Протокол за приемането предаването на проведените работи;  

- Строителен дневник, Строителната книга и Книга на инспекцията, заверени от страна на 

Специализиран надзор;  

- Сертификатите/Атестатите/Гаранциите и другата съпровождаща документация;  

- Средството на финансовото обезпечение за премахването на недостатъците в 

гаранционния срок.  

Възложителят има право да удържи сразмерната част на цената поради премахването на 

недостатъците, установени при приемането и предаването на упоменатите работи, без 
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предварителното съгласие на Изпълнителя, ако Изпълнителят на писмена покана на Възложителя 

не премахне недостатъците в срока определен от Възложителя.  

 

Възложителят ще намали стойността на действително проведени работи по Окончателната 

сметка в размер на задържаната част от цената от предишната алинея без предварителното 

съгласие на Изпълнителя.  

 

Взъложителят се задължава да удържаната част на цената изплати на Изпълнителя веднага след 

премахването от него на установените недостатъци, а най-късно в срока от 8 дни от деня на 

приемането и предаването на работата.  

 

Изпълнителят се отказва от правото на олихвяване при закъснението на плащането. 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

Член 4 

Зъзложителят се задължава, че: 

- ще обезпечи необходимите условия за провеждане на работите; 

- ще обезпечи извършване на надзора на провеждането на работите и че ще информира 

Изпълнитела за лицето на когото е възложено извършване на надзора;  

- ще въведе Изпълнителя в работата и му даде възможността за безпрепятственния достъп 

мястото на провеждането на работите;  

- ще обезпечи на Изпълнителя безпрепятственния достъп до строителната площадка през 

цялото време на валидността на този договор; 

- ще плати договорената цена под договорените условия и договорения начин; 

- По време на провеждането на работите, Възложителят е длъжен да информира 

Изпълнителя за всичките обстоятелства от значение за провеждането на работите, да му 

дава напътствия за провеждането на работите когато той ги поиска, както и да пред 

държавните органи и третите лица се появи като Възложителят, тогава, когато за това има 

нужда.  

- При завършването на провеждането на работите, Възложителят е длъжен да приеме 

обекта на начин, предвиден с този договор.  

 

Извършването на надзора обхваща: контрол дали работите се провеждат съгласно техническата 

документация; контрол и проверка на качеството на провеждането на работите и прилагането на 

регламента, стандарта и техническите нормативи; контрол и заверката на количествата на 

проведените работи; проверката дали съществуват доказателства за качеството на материала, 

оборудването и инсталациите който се вграждат; даване на напътствия на Изпълнителя; 

сътрудничеството с Изпълнителя поради обезпечаването на технологичните и организационните 

решения за провеждането на работите и решаването на другите въпроси, които е появят в течение 

на провеждането на работите. 

 

Надзорния орган е упълномощен от името на Възложителя да издава нареждания и прави 

забележки на Изпълнителя.  

 

Възложителят може да анулира всяка наредба и забележка на надзорния орган, с писменото 

уведомление на Изпълнителя, а в спешните случаи може да го стори и устно.  

 

Забележките и нареждания на надзорния орган се вписват в строителен дневник. 

 

Изпълнителят е длъжен да постъпи според забележките и нареждания на надзорния орган и да 

одстрани недостатъците поради които са направени основните забележки и при това да го стори 

за собствена сметка. Като оправданите забележки, считат се тези, отнасящи се до неспазването 

на договореностите по отношение на провеждането на работите. 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Член 5. 

Изпълнителят се задължава, че:  

- на надлежния орган да докладва началото на работите;  

- договорените работи да осъществи качественно, съгласно този договор, положителния 

правен регламент, нормативи и стандарти, чиято употреба е задължителна, уважавайки 

правилата на професията, с достатъчния брой на непосредствените извършители; 

- да обезпечи безпрепятственното извършване на надзора и постъпи по нарежданията и 

напътствията на надзорния орган; 

- да организира строителната площадка по начина, който ще обезпечи достъп до локацията 

и защитата на околностите; 

- да обозначи строителната площадка със съответстващата табелка, съдържаща данните за 

провежданите работи, както и достави на Възложителя застрахователните полици, 

съгласно конкурсната документация и динамичния план на работите; 

- да обезпечи защитата от наранявания на работещите, минаващите и другите лица, както 

и да обезпечи адекватното оборудване за работа и защита на труда за всичките лица, 

които е ангажирал. 

- да обезпечи строителната площадка и да приложи всичките законови мерки с оглед 

обезпечаване на сигурността на работите, оборудването, непосредствените извършители, 

работещите и други лица и мерките на противпожарната защита; 

- с Решението да определи отговорното лице Изпълнителя на работите и за този факт да 

информира Възложителя в писмената форма; 

- да достави на Възложителя списъка на лицата, които са непосредствено ангажирани в 

провеждането на работите, които са предмет на този договор, както и незабавно да 

информира Възложителя за всичките промени; 

- по време на провеждането на работата да изрядно по важещите положително правните 

правила води строителния дневник и строителната книга  и книгата на инспекцията; 

- след приключването на работата от стоителната площадка веднага да изтегли своите 

работници, да премахне останалия материал, оборудване и средствата на труда, както и 

да почисти строителната площадка; 

- след приключването на работата да веднага, а най-късно в срок до 3 (три) дни, информира 

Възложителя и надзирателния орган, че работите са завършени и да пристъпи към 

предаването и приемането и окончателното уреждане на сметката; 

- непосредствено да участва в Комисията за приемане и предаване на работите и 

окончателното уреждане на сметката за проведените работите. 

  

Ако Изпълнителят в по време на провеждането на работите забележи недостатъците в 

Техническата документация, които могат неблагоприятно да се отразят на протичането на 

провеждането на работите или функционалността на паметника, длъжен е незабавно за този факт 

да уведоми Възложителя и надзорния орган. 

 

СРОКОВЕ  

Член 6 

 

Изпълнителят с задължава, че работите от чл. 1 на този договор ще изпълни в срок от 60 

(шестдесет) работни дни, от деня на въвеждането в работата. 

 

Срок от чл. 6 на този договор може да се удължи с анекса на този договор в следните случаи:  

- природните събития, който имат характер на висшата сила;  

- прекъсване на реализацията на договора като последицата на мерките, предвидени с 

актите на държавните органи; 

- извънредните общественни събития, които са със закона утвърдени като висша сила; 
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- общественните явления и другите обстоятелствата, предизвикани с решенията на 

държавните органи или с актите на компетентните органи, за които Изпълнител не е 

отговорен; 

- в случая на промените в Техническата документация по нареждане на Възложителя;  

- в случая на прекъсването на работите, продължаващо повече от 2 дни, а не е 

предизвикано по вина на Изпълнителя. 

 

В случая на настъпването на обстоятелствата от предишната алинея, Изпълнителят е длъжен за 

това незабавно да уведоми Възложителя, да докаже основанието на това искане и прибави 

съгласието на надзорния орган. 

 

Искането за удължаването на срока за изпълнение на договора Изпълнителят представя на 

Възложителя в писмената форма, в срока от 3 (три) дни от деня на научаването за настъпване на 

обстоятелствата от ал. 2 на този член. 

 

Не може да се иска промяна на договора поради извънредните обстоятелства, които станаха след 

изтичането на срока предвиден за реализация на договора.  

 

Изпълнителят няма право за удължаване на срока в следните случаи:  

- Ако изпадне в забава (закъснение) с изпълнение на работата;  

- Поради извънредните обстоятелства станали по време на закъснението;  

- Поради провеждането на излишъците от договорените работи, стойностите до 10% от 

общо договорените стойности на работите.  

 

Изпълнителят няма право да удължава срока за провеждането на работите без изричното 

съгласие на Възложителя. 

 

КАЧЕСТВОТО НА ВГРАДЕНИЯ МАТЕРИАЛ 

 

Член 7 

Материалите, употребяващи се за провеждането  на договорените работи, трябва задължително 

да отговарят на описанието на работите, техническата документация и техническите нормативи, 

и отговорността за тяхното качество носи Изпълнителят. 

 

Изпълнителят е длъжен по искане на Възложителя да представи нужните аттестати за качеството 

на материалите, на елементите, на частите, които се вграждат в обекта, а при нужда и да изпита 

качеството на материала при упълномощения за тази цел специялизиран орган.   

 

Оборудването, което се вгражда в обекта прибавя Изпълнителят, със съгласие на Възложителя и 

то трябва задължително да отговаря на техническата документация, техническите нормативи и 

утвърдените стандарти.  

 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

 

Член 8. 

 

Договарящите се страни са съгласни гаранциония срок за качеството на проведените работи и 

вградения материал да бъде ____години от деня на предаването приемането на проведените 

работи (минимум пет години).  

Изпълнителят е длъжен да недостатъците на проведените работи и вградения материал, относно 

качеството, които са станали през гаранционния срок премахне за своята сметка, в рока, който 

му определи Възложителят и в този случай новия гаранционен срок започва да тече от деня на 

тези работи и вграждането на материала.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ И НЕПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ 

 

Член 9. 

Ако по време на провеждането на договорените работи възникне нужда за провеждането на 

непредвидените или допълнителните работи, Изпълнителят е длъжен да спре с провеждането на 

работите и за обстоятелствата и причините, които причиниха необходимостта от провеждането 

от такива работи, незабавно писменно да уведоми надзорния орган и Възложителя. 

 

В случая на неоходимостта за провеждането на работите, които не са упоменати в Техническата 

документация (допълнителните работи), Изпълнителят е длъжен на Възложителя да достави 

списъка и описанието на такива работи, със структурата на цената. 

 

Изпълнителят може без писменното нареждане на надзорния орган да проведе спешните 

непредвидени работи, които са необходими за обезпечаване на стабилността на обекта и за 

възпрепятстване на вредите, ако поради спешността или другите оправдани причини нямаше 

възможността за тези работи предварително да прибави писменото нареждане на надзорния 

орган. 

 

В случая на настъпването на обстоятелствата от предишната алинея, Изпълнителят е длъжен 

незабавно за непредвидените работи, които е провел, или тяхното провеждане още тече, и за 

причините, които са причинили тяхното провеждане, писменно да уведоми надзорния орган и 

Възложителя, поради прибавянето на допълнителното съгласие.  

 

Ако са в Окончателната ситуация показани работи, проведени без съгласието на надзорния орган, 

Възложителят тях няма да признае, нито да ги възмезди. 

 

ИЗЛИШЪЦИ И НЕДОСТИГ НА РАБОТИТЕ 

 

Член 10 

Ако по време на провеждането на работата възникне необходимостта за провеждането на 

излишъка на договорените работи, Изпълнителят е длъжен да спре с този вид работите и да 

писмено за това уведоми Надзорния орган и Възложителя.  

 

Изпълнителят ще проведе излишъка на работите след получаването на писменното съгласие от 

страна на Възложителя, по единичните цени от приетата Оферта на Изпълнителя,  с това, че 

стойността на увеличения обем на работите, в този случай, не смее да превиши 10% от 

първоначално договорената стойност, в противен случай, разходите на тези работи ще понесе 

Изпълнител.  

 

Провеждането на излишъка на работите няма влияние на срока за приключването на работите. 

 

Отрицателните отстъпления на проведените работи по отношение на договорените количества 

на работите (недостиг на работата) позволени са под условие, ако беше прибавено от страната на 

Изпълнителя писменото съгласие на надзорния орган, на аргументирано предложение. 

 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

 

Член 11. 

Изпълнителят е длъжен да представи доказателствата за качеството на употребения материал и 

да на надзорния орган/Възложителя предостави възможността да извърши контрол.  

 

Окончателната оценка на качеството на проведените работи извършва се по време на 

предаването приемането на проведените работи. 
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ДОГОВОРНО НАКАЗАНИЕ 

 

Член. 12 

Страни по договора са съгласни, че Изпълнителят е длъжен на име на договорното наказание да 

заплати на Възложителя сума от 0,5% от общата договорена стойност на работите без ДДС за 

всеки ден закъснение, ако по своята вина не проведе договорените работи в договорения срок, 

при което общата сума на договорното наказание не може да превиши 5% от общо договорената 

стойност без ДДС. 

 

Договорното наказание се смята до приемането и предаването на проведените работи, а именно, 

с деня на правенето на Протокола за предаването и приемането на работите.  

 

Големината на договорното наказание от алинея 1 на този член, утвърждава се с Окончателното 

уреждане на сметката за проведените работи. 

 

Плащането на договорното наказание Възложителят ще реализира с намаляване на стойността 

на действително проведените работи, по Окончателното уреждане на сметката, без 

предварителното съгласие на Изпълнителя.   

 

Ако Възложителят поради закъснението на Изпълнителя за провеждането или с предаването на 

проведените работи изтърпи вредата, по-голяма от сумата на договорното наказание, той има 

право да поиска разликата до пълното възмездие на вредата.  

 

 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 

Член 13 

 

Изпълнителят е длъжен да обезщети Възложителя за вредата, която е причинил по своята вина 

или грубото невнимание при реализацията на договора.  

 

Ако Възложителят в процеса на реализацията на този договор изтърпи вредата, като последица 

от низпълнението на договорените задължения от страна на Изпълнителя, Изпълнителят ще 

отговаря за щетата, изтърпяна от Възложителя, и той е длъжен да я възмезди.  

  

Страните в договора са съгласни в случая на настъпване на вредата от ал. 1 на този член да 

съвместната комисия утвърди евентуалната отговорност на Изпълнителя, обема и големината на 

щетата, за което ще направи Протокол. 

 

ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ РАБОТИ 

 

Член 14 

 

Изпълнителят се задължава незабавно, а най-късно в срок от 5 (пет) дни от деня на 

приключването на работите, които са предмет на този договор, за това писмено да уведоми 

надзорния орган и Възложителя. 

 

Страните в договора са съгласни незабавно а най-късно в срок от 10 (десет) дни от деня на приема 

на писменото уведомление от ал. 1 на този член да пристъпят към предаване и приемане и към 

окончателното уреждане на сметката.  

 

Страните в договора са съгласни да се извърши приемане предаване и окончателното уреждане 

на сметката за проведените работи между представителя на Изпълнителя и представителя на 

Възложителя, за което ще се направи Протокол. 
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Приемането предаването на проведените работи и окончателното уреждане на сметката върши 

се на основавание предложението на Окончателната ситуация, проверка на на съгласуваността 

на действително проведени работи и употребения материал.  

 

Ако с проверката на съгласуваността на действително проведените работи и употребения 

материал с работите и материала, упоменати в предложението на Окончателната ситуация, се 

констатират несъответствията, Изпълнителят незабавно ще направи и издаде Окончателната 

ситуация, съдържаща данните за действителните количества на проведените работи и вграденото 

оборудване.  

 

СРЕДСТВАТА НА ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 

 

Член 15 

 

Изпълнителят се задължава най-късно 15/петнадесет/ дни от деня на сключването на договора да 

предаде на Възложителя средството на обезпечаването за възстановяване на аванса в размера на 

договорения аванс с ДДС и средство за обезпечаване за добре свършена работа в размер от 10% 

от общо договорената стойност без ДДС. 

 

Възложителят ще реализира средството на обезпечение за възстановяване на аванса в случая, че 

Изпълнителят не проведе договорените работи на стойността на получения аванс. 

 

Възложителят ще реализира средството на обезпечение за добре свършена работа в случая, че 

Изпълнителят не изпълнява договорените задължения по договорения начин, а ако нарушенията 

се повтарят и въпреки писменото предупреждение на Възложителя. 

 

Изпълнителят се задължава да със заверената Окончателна/Сметката, да предаде на Възложителя 

средството на обезпечение за премахване на недостатъците в гарантния срок в размера от 10 

процента от стойността на действително проведени работи по окончателната сметка, без ДДС. 

 

Възложитеят ще реализира средство на обезпечението за премахване на недостатъците в 

гаранционния срок, ако Изпълнителят в срока от 8 дни от деня на приема на рекламацията на 

Възложителя не пристъпи към премахване на недостатъка.  

 

Срокът на валидноста на средството на обезпечаване трябва задължително да бъде 30 дни по-

дълъг от деня на изтичането на договорения срок, а срок на валидността на средството на 

обезпечаване от ал. 4 на този член, трябва задължително да бъде на 30 дни по-дълъг от деня на 

изтичането на гаранционния срок.  

 

Представянето на средството на финансовото обезпечение от ал. 1 на този член представя 

условие за отлагане за настъпване на юридическото действие на договора. 

 

Член 16 

 

Изпълнителят се задължава същевременно със сключването на договора да предаде на 

Възложителя Застрахователната полица от професионалната отговорност, че в противен случай 

ще се счита че Офериращото лице отказа да сключи договора, а в този случай Възложителят 

може да сключи договора с първото следващото най-изгодното офериращо лице.  

 

Изпълнителят трябва да обезпечи важността на същата по време на времетраенето на договора. 
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ПАЗЕНЕ НА БИЗНЕС ТАЙНА 

 

Член 17 

 

Изпълнителят е длъжен да пази бизнес тайни на Възложителя.  

Изпълнителят е длъжен да в рамките на своите активности се грижи за достоинството на 

Възложителя и неговата дейност.  

      

 

РАЗВАЛЯАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Член 18 

 

Този договор може да се развали в случая на настъпването на обстоятелствата, които не зависят 

от волята на страните в договора и които затрудняват или възпрепятстват извършване на 

договора, с деня на доставката на писменото известие за отказа на другата страна в договора, с 

отказния срок от 15 дни от деня на доставката на писменното известие.  

 

Възложителят има право на едностранно разваляне на този договор по всяко време и без отказния 

срок, ако Изпълнителят не извършва договорените задължения по договорения начин, за което 

писменно ще уведоми Изпълнителя.   

 

В случая от ал. 1 и 2 на този член, Възложителят ще направи Протокол за приемане предаване на 

дотогава проведени работи и Окончателното уреждане на сметка, без участие на представителите 

на Изпълнителя. 

 

С деня на доставката на Протокола от предишната алинея на Изпънителя ще настъпят 

последиците относно приемането предаването.  

 

В случая от алинея 1 на този член, Възложителят на Изпълнителя ще заплати за проведените 

работи по Окончателното уреждане на сметка от ал. 3 на този член.  

 

В случая на развалянето за което е одговорен Изпълнителят, Изпълнителят е длъжен да 

проведените работи защити от разрухата, за своята сметка. В противен случай, Изпълнителт ще 

понесе разходите на само нужните мерки на защита, а останалите ще понесе Възложителят.  

 

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ 

 

Член 19. 

 

С оглед на това, че страните в договора този договор сключват по взаимното си доверие и 

уважение, същите изтъкват, че ще го изпълняват във всичко по принципите на съвест и честност. 

Страните по договора са съгласни всички евентуални спорове, които възвикнат от този договор, 

да решават по мирен път, а ако не се стигне до споразумението, съгласни са, че е компетентен 

Стопански съд в Белград. 

 

На този договор ще се прилагат и същия ще бъде тълкуван изключително по законодателството 

на Република Сърбия.  

 

В случая на евентуалните несъгласия на страните на договора относно прилагането на 

разпоредбите на този договор, ще се прилагат разпоредбите от Закона за планиране и 

строителство, Закона за облигационните отношения, Отделните узанси за строителството и 

другите положителноправни правила.  
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Член 20. 

 

Този договор влиза в сила в деня на подписването му от страна на упълномощените 

представители на страните по договора и доставката на средствата на обезпечението за 

възстановяване на авансовото плащане и добре свършената работа.  

 

Член 21. 

 

 Този договор е направен в 6 (шест) еднакви екземпляра, от които по 3 (три) екземпляра 

задържа всяка от страните по договора.  

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                           ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

  

    Директор                                                    Посланик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Моделът на този договор офериращото лице трябва задължително да завери с печат 

и подпише, с което потвърждава, че е съгласен със съдържанието на договора, който 

възложителят ще сключи с избранното офериращо лице.  

Ако офериращите лица представят съвместната оферта – модела на договора се заверява с печата 

и подписва съгласно Споразумението, което е съставната част на офертата.  
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VI УПЪТВАНЕ КЪМ ОФЕРИРАЩИТЕ ЛИЦА КАК ДА НАПРАВЯТ ОФЕРТАТА 

 

1. ДАННИТЕ ЗА ЕЗИКА, НА КОЙТО ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪСТАВЕНА  

Офериращото лице представя офертата на сръбски или английски език. 

2. НАЧИНЪТ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА 

Офериращото лице представя непосредствено или по пощата в затворен плик или кутия, 

затворена на начин да при отварянето на офертите, може със сигурност да се утвърди, че се 

отваря за първи път. На гърба на плика или кутията да се упомене деловото наименование, адрес, 

телефон, е-мейл адрес и името на отговорното лице. 

Образците и декларациите, които се искат в конкурсната документация, те. данните, които трябва 

да бъдат тяхната съставна част, офериращото лице попълва четливо, за да може да се утвърди 

истинско съдържание на офертата, а упълномощено лице от страна на офериращото лице ги 

подписва и заверява с печат. Офертата трябва да бъде ясна и недвусмисленна.Офериращото лице 

трябва да достави офертата в писмената форма.Офертата се съставя така да офериращото лице 

вписва исканите данни в образците, които са съставната част на конкурсната документация.  

В случая, че офертата представят група офериращи лица, на плика трябва да се обозначи, че става 

дума за група офериращи лица и да се упоменат названията и адресите на всичките участници в 

съвместната оферта.  

Всяка направена поправка, забелване, зачеркване итп. трябва задължително да бъде заверена с 

печат и разписана (или парафирана) от страна на упълномощеното лице на офериращото лице. 

Желателно е всичките документи, представени в офертата, да бъдат свързани с лента в едно цяло 

и запечатани, така да не могат впоследствие да се добавят, махат или заменят единичните 

листове, те. приложенията, а листовете или печат да не бъдат видимо ощетени.  

Офертата се доставя на адрес: Посолството на Република Сърбия в Република България, 

адрес: ул. „Велико Търново“ №. 3, 1504 София, Република България, с обозначение 

„ОФЕРТА ЗА ПОРЪЧКАТА НА РАБОТИТЕ ПО САНИРАНЕТО И РЕСТАВРАЦИЯТА 

НА КОМПЛЕКСА НА СРЪБСКОТО ВОЕННО ГРОБИЩЕ 1912-1919 В СОФИЯ, 

ПРОВЕЖДАЩА СЕ НА ОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОРЪЧКАТА НА РАБОТИТЕ №. 322/2018 ОТ 19 ЮНИ 2018 

ГОДИНА, ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ!“  

Офертата се смята за благовременна, ако е получена от страна на Възложителя до 17 юли 

2018 година, без оглед на начина, по който е изпратена.  

Възложителят, след получаването на определена оферта, на плика /кутията ще отбележи време 

на получаването и евидентира номера и датата по реда на получаването им. Ако е офертата 

доставена непосредственно, Възложителят ще предаде на офериращото лице удостоверение за 

приема на офертата, в която ще упомене датата и часа на получаването на офертата.  

Всичките неблаговременни оферти Комисията за поръчката на работите, след завършването на 

процедурата на отварянето на офертите, ще върне неотворени на офериращите лица, със 

обозначение, че офертата е представена неблаговременно.  

Офериращите лица трябва да представят офертата за цялостната поръчка, офертата с вариантите  

не се допуска. 

 

3. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Възложителят ще извърши отварянето на офертите на 18 юли 2018 година, с началото в 

14:00 часа.  

Офертите ще се отварят по реда на получаването им и евидентирането от страна на Възложителя. 

Представителите на офериращите лица, които присъстват на отварянето на офертите, трябва 

задължително на Комисията на Възложителя да представят пълномощно за участието в 

процедурата на отварянето на офертите. 

В срока за представянето на офертата, офериращото лице може да промени/допълн/оттегли 

своята оферта по начина, който е определен за представянето на офертата. 

Офериращото лице е длъжно ясно да назначи, коя точно част от офертата променя, те. кои 

документи ще представи впоследствие.  
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Промяната/допълнениет/оттеглянето на офертата трябва да достави на адрес : Посолство на 

Република Сърбия в Република България, адрес: Велико Търново 3, 1504 София, 

Република България, с обозначение: 

„Промяна/допълнение/оттегляне на офертата за поръчката на работите по санирането и 

реставрацията на комплекса на Сръбското военно гробище 1912-1919 в София, 

провеждаща се на основание Решението за започване на процедурата за поръчката на 

работите №. 322/2018 от 19 юни 2018 година,  ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ!“ 

На гърба на плика/кутия трябва да се посочи наименованието и адреса на офериращото лице. В 

случая, че офертата представят група на офериращите лица, на плика/кутия трябва да се посочи, 

че става дума за групата на офериращите лица и да се упоменат наименованията и адреса на 

всичките участници в съвместната оферта.  

По изтичането на срока за представянето на офертата, офериращото лице не може да оттегля или 

до променя своята оферта. 

 

4. УЧАСТИЕ В СЪМЕСТНАТА ОФЕРТА ИЛИ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

Офериращото лице е длъжно да достави офертата да поръчката изцяло.  

Офериращото лице, който самостоятелно представи офертата, не може, същевременно да участва 

в съвместната оферта или като подизпълнител, нито пак същото лице може да участва в 

представянето на повече съвместни оферти.  

В образеца на офертата със структурата на цената (образец 1), офериращото лице посочва по 

какъв начин  представя офертата.  

Ако офериращото лице представя офертата с подизпълнителя, той е длъжен в Образеца на 

офертата със структурата на цената (Образец 1) да посочи че офертата представя с 

подизпълнителя, названието и седалището на подизпълнителя, процент на общата стойност на 

поръчката която ще довери на подизпълнителя, а която не може да бъде по-голяма от 50 %, както 

и частта на предмета на поръчката, която ще изпълни през подизпълнителя.  

Ако договорът за поръчката бъде сключен между Възложителя и офериращото лице, 

представящо офертата с подизпълнителя, този подизпълнител ще бъде упоменат в договора за 

поръчката.  

Офериращото лице е длъжно да за подизпълнителите достави доказателствата за изпълнимоста 

на условията, които са упоменати в Конкурсната документация, съгласно Упътванто как се 

доказва изпълнимостта на условията.  

Офериращото лице е длъжно на Възложителя, по неговото искане, да даде възможността за 

достъп при подизпълнителя поради утвърждаването на изпълнимостта на търсените условия. 

Офериращото лице напълно отговаря на Възложителя за изпълнението на задълженията от 

процедурата на поръчката, те. изпълнението на договорените задължения незаависимо от броя 

на подизпълнителите. 

 

5. СЪВМЕСТНАТА ОФЕРТА 

Офертата може да представи група на офериращите лица.  

Ако офертата представя групата на офериращите лица, тогава съставната част на съвместната 

оферта е Споразумението, с което се офериращите лица от групата взаимно и към Възложителя 

задължават да изпълнят поръчката, а което задължително съдържа следните данни: 

 Данните за члена на групата, който ще бъде носител на работата, те. който ще представи 

офертата и който ще представлява групата на офериращите лица пред Възложителя, 

 Описанието на работите на всеки от офериращите лица от групата в изпълнението на 

договора, 

 Даните за офериращото лице, който от името на групата на офериращите лица ще 

подпишат договора и ще дадат средството на фипансовото обезпечение; 

 Данните за сметката, на която ще бъде извършено плащане.  
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6. НАЧИН И УСЛОВИЯТА НА ПЛАЩАНЕТО И ДРУГИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОТ 

КОИТО ЗАВИСИ ПРИЕМЛИВОСТТА НА ОФЕРТАТА 

6.1. Исканията относно начина, срока и условията на плащането 

По Временните ситуации и Окончателната ситуация, въз основание на Окончателното уреждане 

на сметка. 

Позволено е да се иска аванс (максимален размер на аванса е 30% от предложената цена с ДДС, 

остатъка на договорената цена плаща се по Временните ситуации и Окончателната ситуация, въз 

основание на Окончателното уреждане на сметка.  

Срок на плащането:  

- Аванс – Максимален аванс, който Изпълнителят може да поиска је 30% от общата цена 

на работите. Авансът се заплаща, ако е Изпълнителят декларирал, че той е нужен,   след 

подписването на договора, след доставенната авансова сметка и доственното средства на 

финансовото обезпечение на аванса; 

- В срока от 8 дни от ден от деня на приемането на времените ситуации, заверени от страна 

на надзора;  

- В срока от 8 дни от ден от деня на представянето на окончателната ситуация, заверена от 

страна на надзора. 

 

6.2. Искане относно срока на валидността на офертата 

Срокът на валидността на офертата не може да бъде по-къс от 60 дни от деня на отварянето на 

офертите.   

В случая на изтичането н срока на валидността на офертата, Възложителят е длъжен в писменна 

форма да поиска от офериращото лице удъжаване на срока на валидността на офертата. 

Офериращото лице, което приеме искането за удължаването на срока на валидността на 

офертата, не може да променя офертата.  

 

6.3. Искане относно срока за приключването на работите и мястото на провеждането на работите  

Срокът за приключването на работите: Работите трябва да бъдат  проведени в срок от 60 работни 

дни от деня на въвеждането в работата.  

Денят на въвеждането в работата констатира се с вписвнето в Строителния дневник. 

Мястото н провеждането на работите: комплекс Сръбско военно гробище 1912-1919 в София, 

на Софийски Централни гробища, гробищния парцел №. 68, адрес: Завoдска №14, кв.   

Орландовци, 1202 София, Република България. 

 

6.4. Искане относно гаранциония срок: 

За проведените работи и вградения материал най-малко пет години от деня на приемането 

предаването на работите. 

 

6.5. Искане относно качеството:  

Главния проект по санирането и реставрацията. 

 

6.6. Контрол на качеството на проведените работи:  

Контрола на качеството на проведените работи провежда Възложителят.  

Възложителят обезпечава изпълняване на наздора в течение на провеждането на работите. 

 

6.7. Рекламация:  

В случая на проведените работи, не отговарящи на договореното качество, Възложителят ще 

представи рекламация, а в този случай Изпълнителят е длъжен да отстрани недостатъците в 

срока, който определи Възложителят. Разходите за рекламацията ще бъдат за сметка на 

Изпълнителя.  
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7. ВАЛУТА И НАЧИНА НА КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСОЧЕНА И ИЗРАЗЕНА ЦЕНА 

В ОФЕРТАТА  

Цената трябва да бъде изразена в евро с и без ДДС (закръглена на две стотни) с вкалкулирани 

всички предварителни и подготвителни работи, материал, разходите на непосредствените 

изпълнители и всички други съпровождащите и зависими расходи, които офериращото лице има 

в реазизацията на въпросната поръчка, и чрез същата трябва да бъдат изказани всичките 

намаления и удобства, които предлага офериращото лице.  

Плащането ще се врши в левовете. 

Цените са фиксирани през цялото врема на валидноста на договора. 

 

8. ДАННИТЕ ЗА ВИДА, СЪДЪРЖАНИЕТО, НАЧИНА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО, РАЗМЕРА 

И СРОКОВЕТЕ НА ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОФЕРИРАЩОТО ЛИЦЕ 

 

1. Средство на финансовото обезпечение за добре съвршена работа  

 

Средство на финансовото обезпечение за добре съвршена работа се доставя най-късно в срока от 

15 дни от деня на сключването на договора. В противен случай, ще се счита, че офериращото 

лице е отказало за сключи договора, а в този случай Възложителят може да сключи договор с 

първото следващото най-изгодното офериращо лице.  

Средството на финансовото обезпечение трабва да бъде неотменяемо, на първата покана да може 

да се заплати, без приговор, за сумата от 10% от стойността на договора без ДДС, със срок на 

валидноста на 10 дни по-дълъг от деня на изтичането на договорения срок за реализация на 

договора. 

Възложителят може да активира средството на обезпечение за добре свършена работа в 

случая:  

- че Изпълнителят не изпълнява договорените задължения под договорените условия, в 

договорения срок  и по договорения начин, и ако се нарушенията повтарят и въпреки 

писменното предупреждение на Възложителя.  

Ако по някаква причина, се стигне до удължаване на срока на валидността  на договора, 

офериращото лице има задължение да обезпечи удължаването на действителността на средствата 

на финансовото обезпечение и при това най-малко за такъв брой дни, за който беше удължен 

срокът на валидността на договора.   

 

Средството на финансовото обезпечение за добре свършена работа ще бъде върнато на 

Изпълнителя, след изтичането на срока на дйствителността, по писменото искане.  

Офериращото лице ЗАДЪЛЖИТЕЛНО към офертата доставя Писмото с намеренията на банката, 

че в случая на офериращото лице да получи договора, банката ще му издаде Средството на 

финансовото обезпечение за добре свършена работа, неотменяемо, на първа покана да може да 

се плати, без приговор, със срок на действителността до края на времетраенето на договора.  

 

2. Средство на финансовото обезпечение за одстраняване на недостатъците в гаранционен 

срок 

 

Средство на финансовото обезпечение за одстраняване на недостатъците в гаранционен срок се 

доставя след проведените работи към Окончателната ситуаци/сметка.  

 

Средството на финансовото обезпечение трябва да бъде неотменяемо, на първа покана да може 

да се плати, без приговор, на сума от 10% от стойността на окончателно проведените работи, по 

Окончателното уреждане на сметка, без ДДС, със срок на действителноста на десет дни по дълъг 

от деня на изтичането на гаранционен срок.  
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Възложителят може да активира средството на финансовото обезпечение за премахване на 

недостатъците в гаранционен срок в случая:  

- че Изпълнителят в договорените срокове от деня на приемането на рекламацията от 

страна на Възложителя не съгласува качеството на проведените работи и материали с 

исканията на Възложителя.  
Средството на финансовото обезпечение за премахване на недостатъците в гаранционен срок ще 

бъде върнато на Изпълнителя, след изтичането на срока на действителността, по писмено искане. 

 

Изпълнителят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО към офертата доставя Писмото за намеренията на банката, че 

в случая да на Изпълнителя бъде възложен договора, ще издаде Средството на финансовото 

обезпечение за отстраняване на недостатъците в гаранционен срок, неотменяемо, по първа 

покана да може да се плати, без приговор, със срок на валидността на 10 дни по дълъг от деня на 

изтичането на гаранционен срок. 

 

3. Средство на финансовото обезпечение за възстановяването на аванса  

 

Средството на финансовото обезпечение се доставя не по късно от 15 (петнадесет) дни от деня 

на сключването на договора като средство за обезпечение за възстановяването на аванса в размер 

от договорения аванс с ДДС.  

Срокът на валидността на Средството на финансовото обезпечение за възстановяването на аванса 

е до окончателното аргументиране на аванса,  те. най-малко на 10 дни по дълго от договорения 

срок за реализацията на договора. 

 

Възложителят ще реализира средството на обезпечение за възстановяването на аванса в случая, 

че Изпълнителят не проведе договорените работи в стойността на размера на получения аванс. 

 

 

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСНО 

ПРИГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА 

Заинтересованото лице може да потърси от Възложителя допълнителните информации или 

пояснения относно приготвянето на офертата, при което може да покаже на Възложителя 

евентуално забелязяните недостатъци и неправилности в Конкурсната документация, а не по-

късно от 5 дни преди изтичането на срока за представянето на офертата, в писмена форма: 

- по пощата, на адреса на Възложителя: Посолство на Република Сърбия в Република България, 

адрес: ул. Велико Търново №. 3, 1504 София, Република България 

- е-мейл: office.sofia@emb-serbia.com 

 

Възложителят в срока от 3 (три) дни от деня на получаването на искане за допълнителните 

информации или пояснения на Конкурсната документация, ще обяви отговора на своята интернет 

страница.  

Допълнителните информации или пояснения се изпращат с обозначение „Искане за 

допълнителните информации или пояснения на конкурсната документация на поръчката  

провеждаща се на основание Решението за започване на процедурата за поръчката на 

работите №. 322/2018.  

Ако Възложителят промени или допълни конкурсната документация на 8 (осам) или по-малко 

дни преди изтичането на срока за представянето на офертата, той е длъжен да удължи срока за 

представянето на офертите и да обяви съобщение за удължаването на срока за представянето на 

офертите.   

 

След изтичането на срока, предвиден  за представянето на офертите, Възложителят не може да 

променя или да допълва конкурсната документация.  

 

Търсене на допълнителните информации или пояснения относно подготвянето на офертата не се 

позволява по телефона.  

mailto:office.sofia@emb-serbia.com
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Комуникацията в процедурата на поръчката извършва се изключително по пощата или 

електронната поща, както и чрез съобщаването от страна на Възложителя на своята интернет 

страница. 

 

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПОЯСНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ СЛЕД 

ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ И КОНТРОЛА ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ОТНОСНО 

НЕГОВИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

След отварянето на офертите, Възложитлят може по експертната преценка на офертата в писмена 

форма да поиска от офериращото лице допълнителните пояснения, както и оригиналните 

потвърждения, които ще му помогнат при разглеждането, оценяването и сравняването на 

офертите, а може да върши контрол (да се запознава) при офериращото лице, те. неговия 

подизпълнител. 

 

Възложителят може със съгласие на офериращото лице да извърши поправките на грешките при 

смятането, забелязани при разглеждането на офертата при окончателната процедура на 

отварянето.  

 

В случая на разликата между единичната цена и общата цена, меродавна ще е единичната цена. 

 

Ако офериращото лице не се съгласи с поправката на грешките в смятането, Възложителят ще 

откаже неговата оферта като неприемлива. 

 

11. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

Офериращото лице има право да извърши разглеждане на Проекта по санирането и 

реставрацията на Сръбското военно гробище 1912-1919 в София, както и да обиколи предметната 

локация, под условията и начин, който определя Възложителят. 

 

Офериращото лице има право да извърши разглеждане на документацията за проведената 

процедура на поръчката, под условията и начин, който определя Възложителят. 

 

 

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА КОНКУРСНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ, СПИРАНЕ 

НА ПРОЦЕДУРАТА НА ПОРЪЧКАТА 

Възложителят запазва правото да спре процедурата на поръчката по обективните и доказуеми 

причини, които не са могли да бъдат предвидени по време на започването на процедурата и които 

възпрепятстват започналата процедура да се сврши до край, те. поради които е престанала 

потребност на Възложителя за въпросната поръчка, поради което няма да се повтаря в течение 

на същата бюджетна година. 

 

13. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРА 

Възложителят в срока от 10 дни од деня на отварянето на офертите ще приеме решение за 

възлагане на договора. 

Възложителят ще обяви решение за възлагане на договора на своята интернет страница, в срока 

от 3 (три) дни от деня на приемането му. 

 

14. СРОК ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА.  

Възложителят ще достави Договора за поръчката на офериращото лице на когото го е възложил 

в срока от 8 (осем) дни.  

Ако избранното офериращо лице се откаже от сключванто на договора, Възложителят има право 

същия договор да сключи с първото следващо най-изгодно офериращо лице.    

 

 

 

 

 


