Образец № 2

ДО
Г-ЖА ЛИЛЯНА КОЛАКЛИЕВА
ДИРЕКТОР НА
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ПРИЛОЖНА ФИЗИКА КЪМ БАН
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на
Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за обществена поръчка с предмет:
„Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на
Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“

Ние: ………………………………………………………………………………………...,
/изписва се името на участника/
с адрес на управление: ...............................................................................................................,
ЕИК .................................. , тел./факс........................., e-mail адрес: ............................................,
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническите изисквания на Възложителя при
следните условия:
1. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно изискванията на Техническото
задание (Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка).
Ще изпълним следните основни дейности:
- Проектиране /подготовка и одобрение на технически проект/;
- Извършване на строително – монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски
контрол.
1.1. Декларираме, че ще изпълним дейностите в срок …………. (…………..)
календарни дни /участниците оферират срок не повече от 180 /сто и осемдесет/
календарни дни/, в това число:
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- за изготвяне на технически проект …………. (…………..) календарни дни
/участниците оферират срок не повече от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни/;
- за изпълнение на СМР (строително – монтажни работи) и авторски контрол –
…………. (…………..) календарни дни. /участниците оферират срок не повече от 135 /сто
тридесет и пет/ календарни дни/.
1.2. Декларираме, че ще изпълним дейностите съгласно всички изисквания на
Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка.
2. Предлаганият от нас гаранционен срок за изпълнените СМР е ………. месеца,
считано от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане
на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството.
Забележка: Гаранционният срок за извършените строителни и монтажни работи
следва да бъде не по-кратък от предвиденият в чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4 от
Наредба № 2 от 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 (ДВ, бр. 72 от 2003 г., посл. изм. бр. 65 от 2016 г.), а
именно 5 години (60 месеца) и не по-дълъг от 2 пъти от минимално изискуемия срок,
регламентиран в цитираните нормативни актове, а именно 10 години (120 месеца).
Оферираният от участниците гаранционен срок се отнася само за изпълнените СМР и не
се отнася за монтираното новодоставено оборудване и технически средства, които имат
определени от производителите им гаранционни срокове.
От името на участника декларирам, че:
- приемам мястото за изпълнение на поръчката – гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург
№ 61;
- ще изпълня качествено предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на
ЗУТ, техническата спецификация и техническия проект и действащата нормативна база в
областта на строителството и здравословни и безопасни условия на труд;
- влаганите материали и изделия при изпълнение на СМР ще съответстват на
изискванията на Наредба № РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015г. за условията и реда за
влагане на строителни продукти в строежите на Р. България, както и действащата в тази
област нормативна уредба в Р. България;
- ще представя документи и декларации, удостоверяващи произхода, техническите
характеристики и гаранционния срок на вложените материали, гаранционни карти за
монтираните технически средства и уреди и др.;
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- при изпълнението на договора по Обществената поръчка ще спазвам
организацията на охраната и пропускателния режим в обектите;
- няма да допускам влизане на лица и превозни средства, внасяне на устройства,
техника, вещества, товари, оръжие и др., които могат да се определят като опасни за
сигурността на обекта и изнасяне на документи и имущества, които не са необходими за
изпълнение на договора;
- няма да допускам посещения в зони, които не са необходими за изпълнението на
договора;
- при сключен договор за изпълнение с подизпълнители, посочени в офертата, не се
освобождавам от отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка;
- ако бъдем избрани за изпълнител, всички разходи свързани с изпълнение на
дейностите в гаранционния срок, посочен от нас в настоящото предложение, са включени в
общата цена;
- ще съхраняваме надлежно всички документи по изпълнението на настоящата
обществена поръчка за период от 3 /три/ години след датата на приключване и отчитане на
Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, 2014-2020, т.е. от 31
декември 2023 г.;
- ще спазваме изискванията на Законодателството на Европейската общност и
националното законодателство;
- ще спазваме изискванията за изпълнение на мерки за информация и публичност,
съгласно указанията на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“,
2014-2020;
- ще предоставим на Управляващия орган на програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, 2014-2020, Сертифициращия орган, националните одитиращи и
контролни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата и външни одитори правото да използват свободно и съобразно
правомощията си материалите, разработени в изпълнение на Договора за обществената
поръчка.
С подаване на офертата, направените от нас предложения и поети ангажименти са
валидни за срок 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите,
като за този срок настоящото предложение ще остане обвързващо за нас.
Упълномощен да подпише предложението от името на: …………...................................
/изписва се името на участника/
…………….. .… ……………………- ………………….……….…..................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/
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Дата:
Наименование на участника:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис:
Печат:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на
участника към техническото предложение се прилага документ за упълномощаване.
2. Предложението за изпълнение на поръчката - Образец № 2, се представя на
хартиен и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например .pdf или
еквивалент).
3. В предложението за изпълнение на поръчката не трябва да се посочват цени за
изпълнение на дейности от предмета на поръчката. Всякаква информация, свързана с цени
по предмета на поръчката, трябва да се съдържа единствено в ценовото предложение на
участника.
4. В случай, че участникът прецени, че в подадената от него оферта има
конфиденциална информация, във връзка с наличието на търговска тайна, която не иска да
се разкрива от възложителя, към техническото предложение се прилага декларация за
конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП по образец (Образец № 5).
5. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
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Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите на проекта на договор
Долуподписаният/ата......................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ......................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)
на ..................................................................................................................................................
(посочва се наименованието на юридическото лице по регистрация)
ЕИК
.............................,
със
седалище
и
адрес
на
управление
.......................................................................................................................................................–
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, СМР
и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в
Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат съм с всички условия на настоящата поръчка и приемам условията на
проекта на договор, включен в документацията.
2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името
на последния приемам да сключа договора за възлагане на обществената поръчка в
законоустановения срок.

Дата:
Наименование на участника:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис:
Печат:
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Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за срок на валидност на офертата
Долуподписаният/ата......................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ......................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)
на ..................................................................................................................................................
(посочва се наименованието на юридическото лице по регистрация)
ЕИК
.............................,
със
седалище
и
адрес
на
управление
.......................................................................................................................................................–
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, СМР
и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в
Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Срокът на валидност на предоставената от .......................................................... (изписва
се името на участника) оферта е 6 (шест) месеца, считано от крайната дата за предоставяне
на оферти.

Дата:
Наименование на участника:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис:
Печат:

----------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -----------------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за
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Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

1

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Долуподписаният/ата......................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ......................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)
на ..................................................................................................................................................
(посочва се наименованието на юридическото лице по регистрация)
ЕИК
.............................,
със
седалище
и
адрес
на
управление
.......................................................................................................................................................–
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, СМР
и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в
Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна
част/части от офертата)2, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.
2. Не бих(ме) желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от Възложителя, освен
в предвидените от закона случаи.

Дата:
Наименование на участника:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис:
Печат:

1

Декларацията по чл. 102, ал. 1 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по
преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в опаковката по чл.
47, ал. 2 от ППЗОП.
2

Съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП: „Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по
отношение на предложенията от офертите, които подлежат на оценка.“
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Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
за спазване при изготвяне на офертата на задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният/ата......................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ......................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)
на ..................................................................................................................................................
(посочва се наименованието на юридическото лице по регистрация)
ЕИК
.............................,
със
седалище
и
адрес
на
управление
.......................................................................................................................................................–
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, СМР
и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в
Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

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

Дата:
Наименование на участника:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис:
Печат:
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Образец № 7
ДО
Г-ЖА ЛИЛЯНА КОЛАКЛИЕВА
ДИРЕКТОР НА
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО
ПРИЛОЖНА ФИЗИКА КЪМ БАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на
Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
След запознаване с документацията за обществена поръчка с предмет: „Проектиране,
СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в
Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“
Ние: …………………………………………………………………………………………,
/изписва се името на участника/
с адрес на управление: .........................................................................................................,
ЕИК .................................. , тел./факс.................................., e-mail адрес: ....................................,
предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя, посочени
в документацията за обществената поръчка и при пълно съответствие с техническото задание
(Приложение № 1 към документацията на поръчката) при следните финансови условия:
Предлагаме обща цена за изпълнение на поръчката: ......................................................
лв. без включен ДДС или .................................. лв. с включен ДДС, разпределена по дейности,
съгласно Техническото задание (Приложение № 1 към документацията за обществена
поръчка), както следва:
1. Предложена цена за изготвяне на технически проект ………….…. лв. без ДДС (до
5 500,00 лв. без ДДС) или …………………. лв. с вкл. ДДС.
2. Предложена цена за упражняване на авторски контрол ................ лв. без ДДС
(до 1 275,00 лв. без ДДС) или …………………. лв. с вкл. ДДС.
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3. Предложена цена за изпълнение на СМР, вкл. 2 % непредвидени разходи ................
лв. без ДДС (до 271 000,00 лв. без ДДС) или …………………. лв. с вкл. ДДС.
4. Размер на единичните показатели за ценообразуване на видове СМР:
- средна часова ставка - ………. лв./ч.ч. без ДДС или …………………. лв. с вкл. ДДС.
- % допълнителни разходи върху труда - ……………% ;
- % доставно-складови и транспортни разходи - …………%, върху стойността на
материалите;
- % на печалба - ………………%, върху стойността на СМР.
5. Предлагана часова ставка за упражняване на авторски контрол ………. лв./ч.ч. без
ДДС или …………………. лв. с вкл. ДДС.
От името на участника декларирам, че:
- посочените цени са окончателни, включват всички възможни разходи на
Изпълнителя, свързани с изпълнението на договора (включително печалбата и всички
разходи за труд, материали, консумативи, механизация, допълнителни разходи, разходи за
временно строителство, доставно-складови разходи, пренос на материалите до работното
място и други), съгласно заданието за обекта на поръчката и не подлежат на актуализация за
срока на договора.
До подготвяне на официалния договор, това предложение, заедно с писменото
потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор, ще формират обвързващо
споразумение между двете страни.
В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка дължимата от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по договора, следва да бъде преведена по следната банкова сметка:
BIC: ...............................................................
IBAN: ...........................................................
БАНКА: .......................................................
Упълномощен да подпише предложението от името на: ……….......................................
/изписва се името на участника/
…………….. .… - ……………..……………….……….…..................................................
/изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/
Дата:
Наименование на участника:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис:
Печат:
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Забележки:
1. В цената за изготвяне на техническия проект да е включено и изработването на
необходимите детайли. В цената за изготвяне на техническия проект да не се включва
стойността на таксите за съгласуване на проекта, които се заплащат отделно от
Възложителя.
2. Предлаганата часова ставка е за реално извършен авторски контрол на обекта.
3. При изготвяне на единичните цени на СМР участникът трябва да включи
печалбата и всички свои разходи за труд, материали, механизация, допълнителни разходи,
включително разходи за временно строителство, доставно-складови разходи, пренос на
материалите до работното място и други.
4. Оферираните цени да бъдат закръглени до втория знак след десетичната
запетая.
5. В предложената цена участникът трябва да спазва изискванията за закрила на
заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.
6. Предложените цени да са определени при пълно съответствие с условията за
образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата и да включват всички
разходи на изпълнителя, включително и тези за временно строителство, ако има такова.
7. Общата стойност за изпълнение на поръчката да е в лева без ДДС и с включен
ДДС.
8. Предложената стойност за изпълнение не може да надвишава прогнозната
стойност на поръчката.
9. Ценовото предложение се подготвя по образец и се представя в оригинал,
подписано и подпечатано от представляващия участника.
10. Аритметични грешки в предложенията на участниците не се коригират и
участниците се отстраняват.
11. Ако участник в процедурата не е регистриран по ЗДДС посочва това
обстоятелство, като забележка в ценовата оферта.
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Образец № 8

ОПИС
НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на
Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“

Вид на документите
№

Брой
страници

/оригинал, копие, заверено копие/
1.
2.
3.
4.
……
* Поредният номер на последния ред по настоящия образец не ограничават участника
относно броя на документите, които следва да представи.

Дата:
Наименование на участника:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис:
Печат:
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Образец № 9
Банкова гаранция
за изпълнение на договор

Ние,
……………………….....................................
/банка/
със
седалище
……………………….. /адрес/ сме уведомени, че на ……………………. /дата/ между Вас,
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА КЪМ БАН с набирателна сметка
в ...............................банка, BIC: ...................., IBAN: ....................................... в качеството
Ви на Възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки и дружество/лице, със
седалище и адрес на управление ……………………… ……… …………............…………, ЕИК
……………………, в качеството му на Изпълнител, предстои да бъде сключен договор с
предмет: „Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване
на Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“,
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.001
„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.
В съответствие с условията по договора, Изпълнителят следва да представи във Ваша
полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата ……………. /цифром/,
………………………………… /словом/, представляваща 5 % (пет процента) от стойността на
договора, без ДДС. Във връзка с гореизложеното и по искане на дружеството/лицето
…………………………………………….., ние, ………………………………………………
/банка/ се задължаваме неотменяемо и безусловно, независимо от валидността и действието
на горепосочения договор и при отказ от направените възражения и защита, възникващи във
връзка с основното задължение, да Ви заплатим всяка сума максимум до ……………………..
/цифром/ ………………………………………………. /словом/ в срок до 3 (три) работни дни
след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане,
деклариращо, че дружеството/лицето …………………………………………… ………..………
е изпълнило некачествено, непълно или лошо задълженията си по договора.
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко
плащане, извършено по нея.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез
посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените
от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.
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Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло и
автоматично в случай, че до …………. часа на ………….. /дата/(посочва се дата, не поранна от тридесет календарни дни след приключване/прекратяване на договора) искането
Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в ……………………………..…
/банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на
банковата гаранция ни е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ú само
след връщане на оригинала на същата в ……………………………………….. /банка/.
На основание чл. 288 от ТЗ страните се съгласяват, че за учредената банкова гаранция
при поискване са приложими Еднообразните правила за гаранциите на поискване на
Международната търговска камара от 1992 г.

Подпис и печат:
(БАНКА)
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Образец № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съответствие с изискванията, свързани с изпълнението на дейности по проект,
съфинансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
Долуподписаният/ата......................................................................................................
(трите имена)
в качеството си на ......................................................................................................................
(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)
на ..................................................................................................................................................
(посочва се наименованието на юридическото лице по регистрация)
ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление .......................................................–
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, СМР
и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в
Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Към датата на подаване на офертата, участникът в процедурата за възлагане не се
представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган,
докато заема съответната длъжност и една година след напускането й;
2. Към датата на подаване на офертата, участникът няма сключен трудов или друг
договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или
служебно правоотношение в Управляващия орган или докато заема съответната длъжност и
една година след напускането й;
3. Към датата на подаване на офертата, лице на трудово или служебно
правоотношение в Управляващия орган, докато заема съответната длъжност и една година
след напускането й не притежава дялове или акции от капитала на участника в процедурата;
4. Към датата на подаване на офертата, участникът няма сключен договор за
консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия
орган, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.
Дата:
Наименование на участника:
Име и фамилия:
Длъжност:
Подпис и печат:
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АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
BG05M2OP001-1.001
„ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДОГОВОРА:

BG05M2OP001-1.001-0008

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Национален център по
мехатроника и чисти
технологии
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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
от Централна лаборатория по приложна физика – БАН
гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 61
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване
на Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща
квадратура 410 м2“
Общи положения:
1. Обект на процедурата: Строителство
2. Приложим нормативен акт: ЗОП
3. Тип на процедурата: Публично състезание
4. Прогнозна стойност: 277 775 лв. без ДДС (333 330 лв. с ДДС)
5. Описание на обществената поръчка: Предметът на обществената поръчка включва
проектиране във фаза „Технически проект, ремонт и разширяване на Чиста стая в
Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м 2“. СМР-то включва
доставка и монтаж на стенни и покривни панели, специализирана дограма, силова и
осветителна инсталация, подобрена климатизационна система, системи и магистрални
проводи за чисти газове, охлаждаща и дестилилана вода, поставяне на антистатичен под и
др. Сградата е V-та категория съгласно чл. 137 от ЗУТ
Техническото задание (ТЗ) се състои от три части:

I. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:
Сградата, вътре в която ще се извършват строително-монтажните работи (СМР) е
“Производствено хале за сензори и сензорни устройства“, с общи размери: (54х18х9.50) м,
е изградена от готови стоманобетонни панели.
Покривът на халето е плосък с двуслойна хидроизолация.
Западната част на сградата, която е с размери (30х18х9.50) м е обособена отделно от
източната й част. В нея са обособени следните помещения:
- „Машинно помещение“;
- „Съществуваща чиста стая“ - състои се от няколко „Чисти помещения“, които
включват: пет броя климатизирани помещения, битови помещения и вътрешни
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технологични коридори. „Чистите помещения“ ще ги наричаме по-нататък с термина
„Съществуваща чиста стая“;
- Санитарни помещения - две бани и две тоалетни;
- Външни технологични коридори.
- Остъклени пространства на странични външни стени.
- Входни външни метални врати.
1. „Машинното помещение“, с размери (5.75 х 18 х 9.50) м., е разположено в найзападната част на халето. Северната и южната му стени са изградени от стоманобетонни
панели. Източната му страна има преградна стена, която го отделя от „Съществуващата
чиста стая“. Западната му стена, в долната й част е изградена от стоманобетонни панели, а
горната под тавана е изградена от двуслойни стъклопанели. На западната стена има
метална врата с размери (3.60 х 3.60) м. В това, т.нар. „Машинно помещение“, върху
бетонна площадка с височина около 30 см, е монтирана климатична система, с която се
свързват съществуващи пет броя въздуховоди, излизащи от съществуващата Чиста стая,
които са разположени в подпокривното пространство. Подът е покрит с мозайка. На
тавана са разположени осветителни тела с газоразрядни лампи.
2. В „Съществуваща чиста стая“ са разположени:
2.1. Пет броя отделни климатизирани помещения с обща площ 250 кв. м. Стените на
всяко от тези помещения са изградени от термопанели, с височина 3 м. На външните им
стени (към технологичните коридори) има херметизирани прозорци с двоен стъклопакет.
На тавана са разположени осветителните тела с газоразрядни лампи и HEPA филтри.
Всяко от тези помещения има въздуховод, който е свързан с климатичната система, която
е разположена в „Машинното помещение“. Над тези помещения, в подпокривното
пространство, са разположени въздуховодите, свързани със съществуващите климатични
секции, обединени в климатична система, която е разположена в „Машинното
помещение“. В настоящия момент от климатичните секции функционира само секция
„Вентилаторна“, която снабдява климатизираните помещения от „Съществуващата чиста
стая“ през HEPA филтри, разположени на тавана, със свеж въздух. В тези помещения има
действаща апаратура (не е предмет на поръчката ).
2.2. Битови помещения, които включват две съблекални (мъжка и женска), стая за
отдих и свързващ коридор. Съблекалните и всички битови помещения в „Съществуващата
чиста стая“ се запазват. Тези се осветяват с газоразрядни лампи. Подът в тези помещения
е покрит с линолеум. В тях се извършва първоначалното събличане на връхните дрехи и
обувки.
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2.3. Отоплението във всяко от помещенията в „Съществуващата чиста стая“ се
извършва с климатици.
2.4. В настоящия момент функционира само вентилационната система, която
нагнетява свеж въздух през HEPA филтри, разположени на тавана на помещенията.
Свежият въздух се нагнетява чрез един общ 22 kW вентилатор като се разпределя по 5
въздуховода, отиващи до петте основни помещения на „Съществуващата чиста стая“.
3. Санитарни помещения - две бани и две тоалетни:
Пред битовите помещения (едно в ляво и едно в дясно), разположени от източната
страна на халето, непосредствено до входа, са разположени две санитарни помещения,
всяко от тях състоящо се от тоалетна, баня и преддверие. Санитарните помещения са
свързани с коридор. Стените и подовете на баните и тоалетните са покрити с фаянсови
плочки –частично, част от стените са с латекс и са в лошо състояние. В тоалетните
помещения има по една тоалетна чиния. В баните има по един душ. Състоянието им е
лошо. Пред всяко от тези помещения, в коридора, намиращ се в най-източната част на
халето, отляво и отдясно има по една чешма (едната има монтирана батерия и мивка, а
другата няма ).
4. Външни технологични коридори.
Външните технологични коридори са разположени от източната, южната и северната
страна на климатизираните помещения на „Съществуваща чиста стая“. От запад е
разположено „Машинното помещение“, а от изток - вход към коридор, бани и тоалетни и
битовите помещения. Коридорите нямат отделен таван, а на височина около 3м са
разположени висящи осветителни тела с газоразрядни лампи. Южният и северен коридор
се осветяват и от естествена светлина през стъклопанелите. На стъклопанелите на южния
коридор има два прозореца.
Подът на коридорите е от мозайка (на места разрушена) и частично - линолеум.
В северния коридор, извън „Съществуваща чиста стая“ са монтирани централно ел.
табло и свързани с него 3 броя ел. табла.
5. Всички помещения се захранват с ел. енергия от съществуващото централно ел.
табло, с мощност на въвода 200 kW. Не са необходими допълнителни мощности.
6. В халето съществува изградена и работеща ВиК инсталация, свързана с уличния
водопровод и канализация.
7. Стените на помещенията, коридорите и таваните са от термопанели.
8. В халето се влиза през две външни метални врати – от запад и от юг. Западната
външна метална врата е с размери 360/360 см., а южната външна метална врата е с
размери 200/240 см.
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9. На южната външна стена на халето са монтирани смукателни вентилатори и
прилежащите към тях въздуховоди.
10. Извън халето, от северната му страна е разположено помещението за получаване
на дестилирана вода.

II. ПРЕДМЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. В „Машинното помещение“ ще се проектират СМР, извършат СМР,
доставки и монтаж, както следва:
1.1. Ще се извърши разширение на „Съществуваща чиста стая“, чрез
изграждане на „Нова чиста стая“.
В т.нар. „Машинно помещение“ ще се изгради и oбособи „Нова чиста стая“, в която
ще се разполага само изследователско (измервателно) оборудване (то не е предмет на
поръчката). По този начин се предвижда да се извърши разширението на
„Съществуващата чиста стая“ с още едно помещение. Дейностите по изграждането на тази
„Нова чиста стая“ ще започнат след демонтаж на разположените в нея стари климатични
секции.
Забележка: Демонтажът на тези стари климатични секции е извън предмета на
поръчката и ще се извърши от и за сметка на Възложителя по време на изпълнението на
първи етап от поръчката – проектирането, преди започване на СМР.
1.2. Техническо задание за Разширение на „Съществуваща чиста стая“ с
изграждане на „Нова чиста стая“:
1.2.1. „Новата чиста стая“ трябва да се изгради и обособи в „Машинното
помещение“, което е с площ 100 м2, разположено в западната част на съществуващото
хале.
1.2.2.
„Новата чиста стая“ трябва да бъде изградена от термопанели и обособена с
обща вътрешна площ не по-малка от 55 м2 и не по-голяма от 57 м2 (12.80 м х 4.35 м
вътрешни размери). Обемът й трябва да е не по-малко от 165 м3 и не повече от 175 м3.
1.2.3. От западната страна на „Новата чиста стая“ трябва да се достави и монтира
двукрила врата с размери 200/200 см.
1.2.4. В „Новата чиста стая“ трябва да се обособят 5 (пет) самостоятелни
помещения, в които ще се разположи следното измервателно оборудване (доставката на
оборудването не е предмет на настоящата обществена поръчка):
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- CPX Compact Platform – CSM Instruments, Anton Paar – оборудване за измерване
на микротвърдост, нанотвърдост и коефициент на триене. Помещението трябва да бъде е с
размери (4.35 х 2,80) м, разположено в южната част на „Новата чиста стая“.
- Scanning Electron Microscope (SEM) – сканиращ електронен микроскоп. за
изследване на състава на слоеве и обемни материали. Помещението трябва да бъде с
размери (3 х 4) м, разположено в източната част на „Новата чиста стая“ до помещението
на CPX Compact Platform.
- Tribometer – прибор за измерване на износоустойчивост. Помещението да бъде с
размери (2.5 х 2.35) м, разположено в северозападната част на „Новата чиста стая“.
- Calotester - прибор за измерване на дебелината на тънки слоеве. Помещението да
бъде с размери (2.5 х 2.0) м, разположено в североизточната част на „Новата чиста стая“.
- Data server - помещение с компютър за обработка и съхранение на данните от
измерванията. Помещението да бъде с размери (2.5 х 2) м, разположено в източната част
на „Новата чиста стая“ до помещението на SEM.
1.2.5. Всяко от помещенията в „Новата чиста стая“ ще се изгражда със стенни и
покривни термопанели (стенните панели са с дебелина от 60 мм ÷ 100 мм, и височина 3
м, а покривните са с дебелина 100 мм). Всяко от тези помещения, трябва да има отделен
вход от коридора, свързващ тези помещения. Четири от тези помещения трябва да имат по
един прозорец, а едно да бъде без прозорец. От източната страна няма да има прозорци,
тъй като „Новата Чиста стая“ ще е плътно прилепена до съществуващата преградна стена
на „Машинното отделение“ със „Съществуващата чиста стая“.
В коридора, свързващ отделните помещения да бъдат обособени две отделни зони Манипулационен бокс от източната му страна между помещенията, в които ще се
разполагат Calotester и Data server, а от западната му страна, на север от входната врата на
„Нова чиста стая“ - Зона за преобличане, в която трябва да се доставят и монтират 5 бр.
шкафчета.
1.2.6. Подовата настилка, върху която ще се изгради „Нова чиста стая“ трябва да
бъде изградена върху основа от армиран шлайфан бетон с дебелина от 10 см. Върху
бетона трябва да се изпълни заливен антистатичен под с издръжливост 200 кг/м2 (найтежкото оборудване, което ще се разположи върху пода е Сканиращ електронен
микроскоп – SEM с общо тегло 800 кг, разположен върху 4 м2 ).
1.3. Трябва да се проектира, достави, изгради и монтира нова ОВК система. Тя
трябва да осигурява температура 22 ± 3 оC, влажност 55 ± 10 % и 20 кратен обмен на
въздуха за помещенията на: CPX Сompact Platform, Sсanning Electron Microskope,
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високо от атмосферното. Трябва да се изгради нова климатичната станция, която да бъде
разположена в халето от северната страна на „Новата чиста стая“. Трябва да се достави и
да се монтира Чилър, с подходяща мощност, който да бъде разположен извън халето, от
южната му страна. Въздуховодите , които ще се изградят от новата ОВК система на „Нова
чиста стая“ трябва да бъдат разположени непосредствено над таванните термопанели, а на
над тях, на второ ниво да се разположат въздуховодите за петте отделни помещения от
„Съществуваща чиста стая“.
1.4. Трябва да се изгради технически коридор, свързващ входната врата от
южния технически коридор до входна врата на „Нова чиста стая“.
Трябва да се изгради и обособи технически коридор за преминаване на работещите в
„Нова чиста стая“, който да свързва вратата на южния технически коридор и входната
врата на „Новата чиста стая“, която е от запад.
1.5. В коридора от южната страна на „Нова чиста стая“, трябва да се изгради
затворено помещение (3х2х3) м, с термопанели, прилепено към южната стена на халето
което да огради разположената там пясъкоструйна машина. Помещението трябва да бъде
снабдено със смукателен вентилатор на тавана, завършващ с въздуховод на западната
стена на съществуващото хале. Трябва да се достави и монтира врата от северната му
страна. Към това помещение няма изисквания за „Чиста стая“.
1.6. Трябва да се доставят и монтират нови панели на западната стена на
халето, които да заменят съществуващите стъклени панели на западната страна на халето,
под тавана. Новите панели трябва да могат да носят тежестта на пет нови вентилатора,
към които се свързват петте съществуващи въздуховода от помещенията на
„Съществуващата чиста стая“.
1.7. Трябва да се изгради нова електрическа инсталация, а именно:
1.7.1. Да се проектира, да се достави и монтира ново електрическо табло,
осигуряващо самостоятелно захранване на „Новата чиста стая“, което ще се захранва от
съществуващото централно електрическо табло;
1.7.2. Да се проектира, изгради, достави и монтира силова инсталация с трифазен
ток във всяко от петте помещения в „Нова чиста стая“, осигуряваща 12 kW мощност в т.ч.
2.5 kW за CSM оборудването, 4.00 kW за SEM оборудването, 1 kW за Tribometer и 2.5 kW
за Calotester, както и монофазен ток във всяко от петте помещения;
Забележка: Мощността за електрическата инсталация на „Новата чиста стая“
може да се вземе от наличното централно захранващо табло и не е нужно ново външно
захранване и съгласуване с електроразпределението.
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1.7.3.
Трябва да се проектира, достави и монтира нова осветителна инсталация,
състояща се от 15 осветителни тела с LED лампи, осигуряващи осветеност от 500 Lx.,
измерена на височина 80 см от пода;
1.7.4. Да се проектира и изгражди заземителна инсталация на „Нова чиста стая“,
която да се присъедини към заземителната инсталация на „Съществуващата чиста стая“.
1.7.5. Трябва да се проектират, доставят и монтират ключове и контакти.
1.8. Трябва да изгради нов провод за дестилирана и дейонизирана вода.
Трябва да се изгради нов провод от чист безцветен, дебелостенен полиетилен ½ цола
и дължина 30 м за дестилирана и дейонизирана вода от помещението за получаването ѝ
до Манипулационния бокс, разположен на източната страна в „Новата чиста стая“.
1.9. Стените на Машинното помещение, (извън „Нова чиста стая“) отвътре,
трябва да се шпакловат и да се боядисат с латекс на височина 3 м.
1.10. Подът на Машинното помещение, вътре навсякъде в пространството
извън „Нова чиста стая“ трябва да се санира (ремонтира) по подходящ начин и на
местата, където няма мозайка или е разбита – да се ремонтира.
1.11. Трябва да се достави и изгради охранителна система и камери за
видеонаблюдение в „Новата чиста стая“, които да се свързват и да са съвместими с
наличната охранителна система и камери за видеонаблюдение към „Съществуващата
чиста стая“. Съществуващата охранителна система се разширява като се поставя 1 брой
обемен датчик на западната врата на халето. Обемният датчик да бъде с ъгъл на
наблюдение 120о и детектируемо разтояние 12 м. Поставят се 2 броя камери в коридора на
„Новата чиста стая“, които се свързват със съществуващия DVR. Камерите да бъдат тип
HIK VISION, със следните параметри: 2 мегапиксела, с осветление до 20 м и степен на
защита IP 66.

2. Техническо задание за ремонт, доставки и монтаж в „Съществуваща
чиста стая“.
В „Съществуваща чиста стая“ ще се проектират СМР, извършат - СМР, доставки и
монтаж, както следва:
„Съществуващата чиста стая“ е разположена на 350 м2, от които климатизираните
помещения са с площ от 250 м2 . СМР, доставки и монтаж, които ще се извършат в нея са
следните:
2.1. Ще се извърши ремонт на съществуващата ОВК система.
В настоящия момент функционира само вентилационната система, която нагнетява
свеж въздух през HEPA филтри, разположени на тавана на помещенията. Свежият въздух
се нагнетява чрез един общ 22 kW вентилатор като се разпределя по 5 въздуховода,
отиващи до петте основни помещения на „Съществуващата чиста стая“. Ремонтът на ОВК
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системата ще се състои в промяна на досегашния начин на функциониране, така че да
бъде осигурена техническа възможност петте въздуховода, идващи от всяко от отделните
помещения на „Съществуваща чиста стая“ да бъдат удължени и разположени
непосредствено под тавана, над въздуховодите, които излизат от „Нова чиста стая“ към
западната стена на халето. Те трябва да се свържат и да бъдат захранвани от 5 отделни,
автономни вентилатора, които да осигуряват 20 кратен обмен на въздуха, така че всяко
помещение да може поотделно да бъде осигурено с вентилация и да е независимо от
вентилацията в другите помещения. Вентилаторите трябва да се доставят и монтират на
западната стена на халето, след което да бъдат пуснати в експлоатация.
Не е необходимо да се осигурява отопление и климатизация на свежия въздух.
При ремонта на ОВК системата е необходимо да се запази съществуващата
рециркулация на въздуха и заустването към съществуващите HEPA филтри на тавана.
Съществуващите HEPA филтри са абсолютни с клас на филтрация Н14 и се запазват. Те
осигуряват клас на чистота 100 000.
Въздухът, който не подлежи на рециркулация се изхвърля в атмосферата от смукателни
вентилатори, разположени на външната стена на южната страна на халето. Тези
вентилатори и прилежащите им въздуховоди се запазват, като се подменят всички меки
връзки между тях. Тези вентилатори и въздуховоди трябва да се боядисат с подходяща
против корозия боя .
2.2. Трябва се извърши демонтаж и подмяна на съществуващите осветителни тела с
нови LED лампи, които ще се монтират в съществуващите касети, но ще се изгради ново
окабеляване.
2.2.1. Във всяко от климатизираните помещения трябва да се разположат LED лампи
в съществуващите 59 касети, осигуряващи 500 Lx осветление, измерени на височина 80
см. от пода.
2.2.2. Извън климатизираните помещения трябва да се доставят и монтират 42
осветителни тела с LED лампи, осигуряващи 300 Lx осветление, измерени на височина 80
см от пода.
Не се предвижда подмяна на HEPA филтрите, разположени на тавана.
2.3 В съществуващите климатизирани помещения с площ 250 м2 да се извърши
демонтаж само на горния слой балатум при запазване на долните три слоя от шлайфан
бетон, заливен под и медни ленти за антистатика. Да се подмени само горния слой балатум
с нов, с дебелина 3 мм, който да отговаря на изискванията за специализирани
производствени помещения. По този начин се запазва съществуващата антистатична
подова настилка. Няма да се наложи да се демонтира и изнася извън помещенията на
технологичното оборудване по време на ремонта.
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В техническите коридори с площ 100 м2 , в които няма изискване за антистатичност
да се замени старият балатум с нов с дебелина 3 мм.

3. Техническо задание за ремонт, доставки и монтаж в Санитарни
помещения- две бани и тоалетни .
Предвижда се да се извърши цялостен ремонт на двете тоалетни и бани, което
включва сваляне на съществуващ фаянс – стени и под, почистване до здрава стена,
доставка и залепване на нови плочки, изграждане на тавани, доставка и монтиране на
подходящо осветление, доставка на тоалетни чинии и др. принадлежности, необходими за
нормалното ползване, свързване на ВиК инсталация, поставка на душ батерии и батерии
за топла и студена вода и др.
3.1. Тоалетни - трябва да се свалят старите плочки от пода и стените, да се
извършат почистване, подготовка на стените и пода за залепване на плочки, като на пода
на всяка от тях да се поставят плочки от гранитогрес, а стените да бъдат облицовани на
височина 2 м, с плочки - теракот. Трябва да бъде доставен и поставен растерен таван в
тоалетните на височина 2.40 м. Във всяка тоалетна трябва да се достави и монтира по един
моноблок, заедно с всички свързващи елементи, необходими за въвеждането му в
експлоатация и обикновената му употреба.
3.2. Бани – трябва да се свалят старите плочки от пода и стените, да се извърши
почистване, подготовка на стените и пода за залепване на плочки, като на пода на всяка от
тях да се поставят плочки от гранитогрес, а стените да бъдат облицовани на височина 2 м,
с плочки –теракот. Трябва да бъде доставен и поставен растерен таван на височина 2.40 м.
от пода. В двете бани трябва да се достави и монтира по един бойлер от 80 литра, с
неръждаем водосъдържател. Във всяка баня трябва да се достави и монтира по един душ с
батерия.
3.3. Коридорите, свързващи всяка от двете тоалетни и бани трябва да се облицоват
с плочки от теракот по стените на височина 2 м и плочки от гранитогрес на пода. В тези
коридори трябва да бъдат доставени и изградени растерни тавани на височина 2.40м.
3.4. Пред всяко от санитарните помещения трябва да се доставят и монтират нови
мивки с шкафове, на мястото на съществуващите чешми, в източната част на халето отляво и отдясно на коридора. За мивките трябва да се доставят и монтират подходящи
батерии за студена и топла вода. Трябва да се изгради и нова подходяща свързваща ВиК
система, за да се направи връзка със съществуващата там, като по възможност не се
подменят съществуващи водопроводни тръби.
3.5. Трябва да се доставят и монтират нови входни врати на тоалетните и баните.
----------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и
неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
10

4. Техническо задание за ремонт, доставки и монтаж в южен
технологичен коридор .
4.1. Трябва се да се изгради ново работно помещение, с размери 18 м х 2.50 м. и
височина 3 м., което обхваща целия южен технически коридор, намиращ се от южната
страна на „Съществуващата чиста стая“. Това ново работно помещение трябва да бъде
изградено със стенни и таванни термопанели. За изграждане на таван трябва да се достави
и изгради растерен таван на височина 3 м.
4.2. Трябва да се извърши демонтиране на съществуващите прозорци в южния
коридор и да се извърши доставка и монтиране на нови прозорци – стъклопакети.
4.3. Трябва да се проектират, доставят и монтират нови ключове и контакти, да се
доставят и монтират осветителни тела с LED лампи, осигуряващи 300 Lx осветеност,
измерена на височина 80 см от пода.
4.4. Подът трябва да бъде покрит с нов балатум с дебелина 3 мм.

5. Техническо задание за демонтаж, доставка и монтаж на Външни
метални врати:
Предвижда се да извърши демонтаж, доставка и монтаж на двете външни метални
врати, южна и западна, с нови - термоизолирани. Размерите на южната външна врата са
200 см / 240 см. и ще се запазят, а на западната външна врата размерите ще се променят от
360 см х 360 см. на 240 см х 240 см.
Двете врати трябва да бъдат със заключващи брави.

6. Техническо задание за ремонт, доставки и монтаж на помещението и
провода за дестилирана и дейонизирана вода:
6.1. Трябва да се извърши ремонт и топлинна изолация на помещението за
дестилирана вода, намиращо се от северната страна на халето (дължина 8.40 м, широчина
3.15 м, височина 3 м.) Ремонтът ще включва шпакловка, боядисване и подобряване на
изолацията чрез доставка и монтаж на подходящи уплътнения.
6.2. Трябва да се извърши подмяна на всички магистрални проводи за дестилирана и
дейонизирана вода с проводи от чист безцветен, дебелостен полиетилен ½ цола.
Магистралният провод до „Съществуващата чиста стая“ трябва да бъде с дължина 60 м.
7.
газове.

Техническо задание за доставка и монтаж на магистрални проводи за чисти
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7.1 В западното и североизточно помещение на съществуващата Чиста стая са
разположени 3 броя вакуумни технологични установки, използващи чисти газове ( аргон и
азот), които се вземат от стоманени бутилки под налягане.
7.2 Трябва да се свържат бутилките под налягане ( 8 броя) с вакуумните
технологични установки като за целта се използват редуцир вентили за чисти газове и
магистрални проводи от тръби от неръждаема стомана с размери Ф10/6 мм и с дължина от
5 до 8 м, взависимост от конкретната установка. Тръбите за магистралните проводи трябва
да бъдат вътрешно полирани.

8. Демонтаж, проектиране, доставка и монтаж на нови електрически
табла:
Трябва да се извърши демонтаж на старите електрически табла и да се изградят
нови, а именно:
8.1. Главното електрическо табло се запазва.
8.2. В „Новата чиста стая“ трябва да се достави и монтира ново електрическо табло.
8.3 Наличните 3 електрически табла, захранващи „Съществуващата чиста стая“
трябва да се реновират като се запазят металните шкафове и шините и се подменят вътре в
тях контакторите, релетата, предпазителите и свързващите ги проводници.
9. На южната външна стена на халето са монтирани смукателни вентилатори
и прилежащите към тях въздуховоди. Те се запазват, но трябва да се извършват
дейности по демонтаж и подмяна на всички меки връзки на тях.
10. Доставка и монтаж на елементи, уреди и съоръжения, предвидени в
съответните части по проекта.

III. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ

III.1. Изисквания към част Заснемане:
Заснемане на съществуващото положение, изготвяне на архитектурни чертежи с
разпределение на съществуващото положение;
1. Да се извърши обследване и техническа експертиза за съществуващите
помещения.
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При необходимост да се извършат проучвания за свързване на инсталациите на
обекта с мрежите на техническата инфраструктура за:
а) източника за водоснабдяване и мястото за отвеждане на отпадъчните води;
б) източника и мощността за електроснабдяване.
2. Техническият проект за изграждане на „Новата чиста стая“ и ремонт на
„Съществуващата чиста стая“ трябва да включва всички части: конструкции (АС), ОВК,
електро, ВиК, технологична, пожарна безопасност (пожароизвестителна инсталация), план
за безопасност и здраве, които са необходими за изпълнение на изискванията на Наредба
№ 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
III.2. Изисквания към част Архитектурна.
Част Архитектурна на техническия проект следва да се представи в следните
чертежи и решения:
1. Ситуационно решение, изработено върху комбинирана скица на халето и
разположената вътре в него“Съществуващата чиста стая“.
2. Разпределения и план, изясняващи размерите и площите на всички помещения, в
които ще се извършват СМР, предвидените материали и минималните изисквания към
тях, съгласно техническото задание.
3. Напречни и надлъжни вертикални разрези, изясняващи височините, нивата,
изолациите, подовите конструкции и настилки;
4. Чертежи с разположението на измервателното оборудване в „Новата чиста стая“ (в „Съществуващата чиста стая“, където е разположено технологичното оборудване не се
предвиждат промени).
5. Архитектурни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни
СМР в интериора и екстериора на обекта, в т.ч. стени, тавани, подове, настилки,
облицовки, изолации, дограми и др.
6. Необходимите строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи)
за изпълнение на СМР и начина на техния монтаж.
7. Осигуряване на климатизацията/вентилацията, отоплението, естественото и
изкуственото осветление в помещенията;
8. Изпълнението на дограмата, настилките, облицовките и другите видове
довършителни СМР в помещенията и фасадите.
А/ Обяснителната записка към част Архитектурна следва да включва:
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1. Основанието за изработване на проекта;
2. Кратка характеристика на получените изходни данни;
3. Вида на строителството;
4. Описание на сградата, помещенията и наличните съоръжения;
5. Поясняване на функционално-пространственото и архитектурно-художественото
решение на обекта, както и съответствието на проектните решения и строителните
продукти с изискванията на чл. 169 ЗУТ;
6. Постигнатите с проекта технико-икономически показатели - площи, обеми, брой
стаи, брой места и др.
7. Окрупнена
работи;

количествено-стойностна

сметка

за

архитектурно-строителните

8. Количествено - стойностна сметка за подвижното и неподвижното оборудване и
обзавеждане не е необходима.
9. Спецификация на основните предвидени за влагане строителни продукти
(материали, изделия, комплекти и системи) по част архитектурна с технически изисквания
към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.
10. Разпределение на предвиденото за монтиране оборудване и обзавеждане в
„Новата чиста стая“. В „Съществуващата чиста стая“ не се предвижда промяна в
оборудването и обзавеждането.
11. Обектът, съгласно ЗУТ е V категория.

III.3. Изисквания към част: Конструктивна на техническия проект
Да се направи изчерпателна конструктивно – техническа експертиза, която да
изясни:
- Сеизмична осигуреност на сградата според съвременните норми.
- Устойчивост на конструкцията на съвременните норми на натоварвания в „Новата
чиста стая“ и в „Новото работно помещение“ в преработвания технически коридор според
предназначението на помещенията.

III.4. Изисквания към част Електрическа
Проектиране на нови електроинсталации, като се изготви пълна разработка при
следните общи изисквания:
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А/ Част Електрическа на техническия проект следва да се представи в следните
чертежи и решения:
1. Еднолинейни схеми на разпределителни табла;
2. Схеми на разположение с нанесени върху тях:
а) точки на присъединяване към електрозахранващи и информационни мрежи с
данни за параметрите им;
б) места на машини, съоръжения, табла и потребители, съгласувани с възложителя, с
посочване на мощността и другите им технически данни (изчислителните
светлотехнически показатели, могат да се представят и в табличен вид);
в) изводи и токови кръгове към разпределително табло с изчислителни параметри с
товари, номинални пускови токове и защити;
г) трасета на линиите между разпределителните устройства;
д) схеми на разположение на елементите на различните инсталации върху плановете
на сградите;
3. Монтажни схеми и необходимите монтажни детайли, достатъчни за изпълнение
на електромонтажните работи.
4. Кабелни журнали - при необходимост по преценка на проектанта.
Б/ Обяснителната записка към част Електрическа следва да включва:
1. Описание на възприетите технически решения;
2. Описание на мероприятията и степента на защита на електросъоръженията в
зависимост от характеристиката на околната среда;
3. Информация за съвместимостта на елементите на вътрешните електрически
инсталации с елементите на системите за автоматично регулиране на технологичния
процес и санитарно-техническите инсталации, когато се предвижда самостоятелна част
автоматизация на технологичните процеси и санитарно-техническите уредби;
4. Данни за общите изисквания от заданието за проектиране, вътрешните задания на
другите проектни части и изходните данни за изработване на проекта;
5. Данни за наличните инсталации и уредби с оценка на тяхната надеждност и
годност за ползване;
6. Описание на организацията на външното електрозахранване с изяснени решения
за енергосистемата и информационните пунктове, характеристика на трасетата, вид и
конструкция на линията и оразмеряване на проводните връзки и апаратурата;
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7. Данни за електрическите съоръжения, тяхното оразмеряване и организация за
измерване на параметрите на консумираната електрическа енергия;
8. Данни за силнотоковите инсталации (режими на работа, избор на апаратура,
осветители, проводници, кабели, технология на изпълнение, вкл. на електрическите линии
за управление и контрол на техническите уредби и други технологични процеси);
9. Данни за инсталациите за защита от мълния и поражения от електрически ток видове защита според характеристиката на околната и работната среда и категорията им,
конструктивни особености на градивните елементи и технология на изпълнение.
В/ Изчисленията към част Електрическа да включват:
1. Крайните резултати от изчисленията за избор на апаратура, проводници,
осветители, които се отразяват в подходящ вид - описателно, таблично или към
графичната част на проекта, необходими за обосноваване на предлаганите проектни
решения съобразно изискванията за безопасност по чл. 169 ЗУТ, определени с нормите за
проектиране и техническите спецификации.
2. Окрупнена количествено - стойностна сметка на част електрическа;
3. Спецификация на основните градивни елементи на отделните мрежи.

III.5. Изисквания към част Водоснабдяване и Канализация
А/ Сградни водоснабдителни и канализационни инсталации:
Чертежите на сградните водоснабдителни и канализационни инсталации на
предвидените за ремонт помещения да включват:
1. Хоризонтални разрези отделно за водоснабдяването и канализацията с означения
на хоризонталните и вертикалните водопроводни и канализационни клонове, апаратури,
машини и други съоръжения, спирателни и противопожарни кранове, водоподгряващи
бойлери и др. с данни за:
а) номерацията на клоновете;
б) оразмерителните водни количества за главните водопроводни клонове;
в) диаметри, дължини и наклони;
г) котировка на връзките спрямо приетото относително ниво ± 0 за сградата;
2. Вертикални разрези на сградата през местата на санитарните помещения с
нанесени относителни и абсолютни коти в характерните участъци на водопроводните и
канализационните инсталации;
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3. Аксонометрични схеми на водопроводните и канализационни инсталации;
Б/ Обяснителната записка към част Водоснабдяване и Канализация следва да
включва:
1. Изходни данни и общите изисквания на заданието;
2. Данни за водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;
3. Данни за водопроводните инсталации с обосновка на:
а) избора на инсталацията (за питейно-битови, производствени и противопожарни
нужди, обединена и др.);
б) избора на инсталацията за топла вода и начина на циркулация на топлата вода с
мотивировка за необходимостта;
в) начина за оразмеряване на инсталацията и крайните резултати от изчисленията.
4. Данни за канализационните инсталации с обосновка на:
а) избора на инсталацията (за битови и дъждовни води, смесена или разделна) и
техническа характеристика на тръбите и елементите;
б) начина за отвеждане на отпадъчните води (в съществуваща канализация, в
пречиствателно съоръжение и др.);
в) предвижданите пречиствателни съоръжения, при необходимост;
5. Свързването с водоизточника или заустването на отпадъчните води;
6. Монтажа на съоръженията към мрежите и на санитарните прибори и уреди на
сградните инсталации;
7. Техническите данни за мрежата, респ. за сградните инсталации;
8. Окрупнена
канализация.

количествено-стойностна

сметка

на

част

водоснабдяване

и

III.6. Изисквания към част Пожарна безопасност
Част Пожарна безопасност трябва да съдържа минимум:
1. Клас на функционална пожарна опасност, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
на Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар на помещенията, в които ще се извършва СМР;
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2. Необходимост от изграждане на пожароизвестителни и/или пожарогасителни
инсталации;
3. При необходимост от изграждане на инсталациите по т. 2 да бъде разработен
съответния проект, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. на Министерството на
вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
4. Брой и вид на уредите за първоначално пожарогасене, които са предмет на
доставка по проекта.

III.7. Изисквания към част Отопление, Вентилация и Климатизация
(ОВК).
Част ОВК е най-важната част от обекта. В нея трябва да се представят чертежи и
решения за изпълнение на предвидените дейности в раздел ІІ поотделно за „Новата чиста
стая“ и за „Съществуващата чиста стая“.
А/ Изисквания към част ОВК за „Новата чиста стая“
1. „Новата чиста стая“ трябва да бъде изградена с нова ОВК система, състояща се от
нови климатична секция, чилър и въздуховоди, които да осигуряват подходящи условия за
работа на персонала а именно: температура Т= 22 ± 3 оC, влажност 55 ± 10 % и 20 кратен
обмен на въздуха.
2. Климатизираният въздух трябва да бъде довеждан чрез самостоятелни
въздуховоди до таваните на отделните пет работни помещения и коридора. На таваните
въздуховодите трябва да завършват с декоративни решетки.
3. В климатичнта секция трябва да бъдат предвидени филтри (по възможност HEPA)
за намаляване на запрашеността на кондиционирания въздух до изискванията на чиста
стая клас 100 000.
4. В „Новата чиста стая“ трябва да бъде осигурен климатизиран въздух с налягане 5
% по-високо от атмосферното.
Б/ Обяснителната записка към част ОВК на „Новата чиста стая“ следва да
включва:
1. Кратка характеристика на получените изходни данни.
2. Вид, параметри и описание на използваната ОВК система с приложена
спецификация.
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3. Описание на функционирането на използваната ОВК система.
4. Протоколи, доказващи постигането на заложените параметри.
5. Окрупнена количествено-стойностна сметка за ОВК системата.
В/ Изисквания към част ОВК на „Съществуващата чиста стая“
1. В „Съществуващата чиста стая“ ще се извършва частичен ремонт с цел
подобряване на съществуващата ОВК система.
2. Ремонтираната ОВК система трябва да осигурява 20 кратен обмен на свежия
въздух, достигащ до отделните работни помещения без да е необходимо той да се
отоплява и охлажда.
3. Съществуващите отделни 5 въздуховода трябва да са автономни и да са включени
към 5 нови, самостоятелни, нагнетателни вентилатора, разположени на западната страна
на халето непосредствено под тавана.
4. Потоците нагнетяван въздух трябва да са пресметнати така, че да осигуряват 20
кратен обмен във всяко от работните помещения на „Съществуващата чиста стая“.
5. Във всяко от работните помещения на „Съществуващата чиста стая“ трябва да
бъде осигурено с 5% по-високо налягане от атмосферното (петте работни помещения и
свързващите коридори могат да бъдат разглеждани и като едно общо помещение, за което
да се осигури 5% по-високо налягане от атмосферното).
6. Да се запазят основните съществуващи въздуховоди, но може да бъдат удължени
и монтирани на друга височина. (допустими са промени).
7. Да се запазят съществуващите HEPA филтри на таваните на помещенията.
8. Да се запазят съществуващите смукателни вентилатори на южната страна на
халето и прилежащите към тях въздуховоди.
Г/ Обяснителната записка към част ОВК на „Съществуващата чиста стая“
следва да включва:
1. Кратка характеристика на получените изходни данни.
2. Вид, параметри и описание на използваните нови вентилатори.
3. Описание на функционирането на ОВК системата след ремонта.
4. Протоколи, доказващи постигането на заложените параметри.
5. Окрупнена количествено-стойностна сметка за ремонтираната ОВК система.
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За всички СМР, доставки и монтаж да се изготвят отделни количествено-стойностни
сметки по отделни части.
Окрупнените количествено-стойностни сметки по отделните части за „Новата
чиста стая“, „Съществуващата чиста стая“, „Ново работно помещение“, санитарни
помещения - бани и тоалетни“, технологични коридори, врати и остъкления на
фасади, се обединяват и се представят като Обща окрупнена количественостойностна сметка.

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Неразделна част от проекта е “План за безопасност и здраве” (ПБЗ).
2. Архитектурните разпределения, преди да бъдат подадени за работа от
проектантите на другите части по специалности, подлежат на предварително съгласуване
от страна на Възложителя.
3. След предаване на проект, същият ще се съгласува съгласно изискванията на ЗУТ
от Възложителя.
4. В процеса на съгласуване проектантите по всички части и ръководителя на
проекта да оказват съдействие и да извършват корекции до одобряване на инвестиционния
проект.
5. Всички технически проекти да се представят, на хартиен носител, в три
екземпляра и един екземпляр на магнитен носител – във формат *.pdf формат.
6. Количествено - стойностните сметки да се представят на хартиен и магнитен
носител – като електронни таблици Excel. Количествата да бъдат доказани с подробни
количествени сметки, които да се представят в един екземпляр на хартиен и магнитен
носител.
За допълнително възникнали въпроси по време на проектните разработки да се търси
съдействието на Възложителя.
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Приложение № 2
ПРОЕКТ!

ДОГОВОР
Днес, ……………………, в гр. Пловдив, се сключи този договор
(„Договора/Договорът“) между:
Централна лаборатория по приложна физика към БАН с адрес: гр. Пловдив,
бул. Санкт Петербург № 61, ЕИК ....................., представлявана от Лиляна Колаклиева Директор, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
......................................................................................................., със седалище и адрес
на управление: ....................................................................................................., ЕИК ..........,
представлявано/а от .................................................................................., от друга страна,
наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна (ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);
на основание чл. 112, във връзка с чл. 183 от ЗОП от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) и Решение № …......... от ....... 2018г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, СМР и
осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в
Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м 2“,
финансирана по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.001
„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
заплащане да извърши проектиране, авторски контрол и изпълнение на строителномонтажни работи (СМР) на Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с
обща квадратура 410 м2, съгласно изискванията на Техническата спецификация на
Възложителя (Приложение № 1), техническото предложение (Приложение № 2) и
ценовото предложение (Приложение № 3), които са неразделна част от договора.
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(2) Предметът на договора се изпълнява на два етапа:
а) Първи етап: Проектиране, което включва дейностите, подробно описани в
Техническата спецификация на възложителя – Приложение № 1, към договора;
б) Вторият етап: Строително-монтажни работи (СМР) и авторски контрол, които
включват дейностите, подробно описани в Техническата спецификация на възложителя –
Приложение № 1, към договора и утвърдените проекти, изготвени при изпълнение на
първия етап.
(3) Към изпълнение на втория етап се пристъпва само след изпращане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на възлагателно писмо до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете
Страни и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения
по Договора.
(2) Срокът за изпълнение е ……………. (……………………….) календарни дни, в
това число:
а) за изготвяне на инвестиционен проект – до ………… (…………………..)
календарни дни;
б) за изпълнение на строително монтажни работи (СМР) и авторски контрол – до
…………………. (……………..) календарни дни.
(3) Срокът за изпълнение на първия етап - изготвяне на техническия проект започва
да тече от датата на подписването на договора.
(4) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) и авторски
контрол започва да тече от датата на връчване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на изпълнението на втория етап.
(5) Срокът по ал. 2 спира да тече от датата на подписване на Приемопредавателния протокол за приемане изпълнението на първия етап до датата на връчване
на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за започване на
изпълнението на втория етап.
(6) В срока за изпълнение на договора не е включено времето за съгласуване на
техническия проект, одобряването му и издаването на разрешение за строеж.
(7) В срока по ал. 2, буква б) се включва и изпълнението на непредвидените работи,
в случай че такива възникнат и изпълнението им бъде одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
реда на договора.
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(8) Гаранционният срок за извършените строителни и монтажни работи и
отговорности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора е съгласно предложението за изпълнение
на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2 към договора).
Чл. 3. (1) Място за изпълнение на договора: гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург №
61, Централна лаборатория по приложна физика.
(2) Договорът се счита за изпълнен с извършването на дейностите в пълен обем на
мястото посочено в ал. 1 и подписването и одобрението от Възложителя на документите
за приемане.
IIІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 4. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от посочената
стойност без ДДС в чл. 5, ал. 1, която служи за обезпечаване на изпълнението на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.
(2) Гаранцията се предоставя в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП по избор
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с клаузите на
същия и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите
действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия
на договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за
изменението.
(4) Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с
изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 4, ал. 5 от договора;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция
или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4, ал. 6 от договора;
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или
нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 4, ал. 7 от договора.
(5) Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: …………………………….;
BIC: …………………………….;
IBAN: ……………………………..
(6) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
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1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа
задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този
договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30
(тридесет) дни след приключването/прекратяването на договора, като при необходимост
срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
3. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за
изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, която обезпечава
отговорността на изпълнителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
в която застрахователната сума трябва да е равна на размера на гаранцията, определена в
договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер).
Застраховката трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за конкретната поръчка;
2. застрахователната премия трябва да е платима еднократно като
застрахователят носи риска за целия период на полицата;
3. срокът, определен в полицата следва да бъде не по-кратък от целия срок на
действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни след приключването/прекратяването на
договора, като при необходимост срокът на валидност на застраховката се удължава или
се издава нова.
4. разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава част от гаранцията за изпълнение на договора,
равняваща се на 5% от цената за изготвяне на техническия проект, в срок до 10 (десет)
дни, считано от подписване на приемо-предавателния протокол за изпълнение на Етап 1 и
издадено разрешение за строеж, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 3 от договора;;
2. когато е във формата на банкова гаранция, след представяне от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на нова банкова гаранция в размер на 95% (деветдесет и пет на сто) от
стойността на гаранцията по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща оригинала на представената
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при сключване на договора банковата гаранция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на упълномощено
от него лице;
3. когато е във формата на застраховка, след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
нова застраховка в размер на 95% (деветдесет и пет на сто) от стойността на гаранцията по
ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща оригинала на представената при сключване на договора
застрахователната полица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава в пълен размер гаранцията за изпълнение по ал.
1 в срок до 10 (десет) дни след приемане на СМР на обекта и подписване на Протокол за
установяване годността за ползване на обекта, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 3 от договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице.
(10) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на
гаранциите.
(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
удължи срока на валидност на банковата гаранция/застраховката, обезпечаваща
изпълнението на договора, ако до изтичане на срока на валидността й, работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на настоящия договор.
(12) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори
от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора като не
предостави услугите, заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора
на това основание;
2. при пълно неизпълнение в т.ч., когато услугите не отговарят на изискванията
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;
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3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
(14) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
(15) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем)
дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума
по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така
че във всеки момент от действието на Договора размерът на гаранцията за изпълнение да
бъде в съответствие с ал. 1 или ал. 8.
(16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
IV. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща
цена за изпълнение на поръчката в размер: ......................................................
(……………………………) лв. без включен ДДС или ..................... с включен ДДС,
разпределена по дейности, съгласно Ценовото предложение, както следва:
1. Цена за изготвяне на технически проект без ДДС -…………….
(……………………………) лв. или ..................... с включен ДДС.
2. Цена за упражняване на авторски контрол без ДДС -…………….
(……………………………) лв. или ..................... с включен ДДС.
3. Цена за изпълнение на СМР, вкл. 2 % непредвидени разходи без ДДС ……………. (……………………………) лв. или ..................... с включен ДДС.
4. Размер на единичните показатели за ценообразуване на видове СМР:
- средна часова ставка - ………..лв./ч.ч. без ДДС или ..................... с включен ДДС;
- допълнителни разходи върху труда % - ………………%;
- доставно-складови и транспортни разходи % - …………%, върху стойността на
материалите;
-на печалба % - ………………..%, върху стойността на СМР.
5. Часова ставка за упражняване на авторски контрол без ДДС -…………….лв. или
..................... с включен ДДС.
(2) Цените по ал. 1 са определени при пълно съответствие с условията за
образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата и включват всички
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разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора, включително и тези за
временно строителство.
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи на етапи
по банков път в лева, на посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, по следния начин:
а/ Заплащане на Етап 1: След изпълнение и приемане на Етап 1 се заплаща цената
за изготвяне на техническия проект, в срок до 10 дни, считано от подписване на приемопредавателния протокол за изпълнение на Етап 1 и издадено разрешение за строеж, срещу
издадена от Изпълнителя фактура оригинал с информация за източника на финансиране.
б/ Заплащането по Етап 2 се извършва на база изготвената при изпълнение на Етап
1 окрупнена КСС и предложената цена за авторски контрол. Окрупнената КСС се изготвя
в рамките на стойността за изпълнение на поръчката на Етап 2 - СМР, посочени в
Ценовото предложение на участника – приложение № 3.
(2) Възложителят заплаща стойността на Етап 2 с ДДС по одобрената в първия
етап окрупнена КСС, както следва:
а/ Авансово плащане – 40% от стойността на СМР в срок до 5 (пет) дни след
отправяне на възлагателно писмо за възлагане изпълнението на Етап 2;
б/ Междинно плащане – 40% от стойността на СМР в срок до 15 (петнадесет) дни
след приемане на обема действително извършени и приети работи по изграждане на
„Новата чиста стая“, с подписване на Акт за действително извършени видове СМР –
Приложение № 4 към договора (протокол образец 19).
в/ Окончателно плащане – стойността на авторския контрол и 20% от стойността
на СМР, в срок до 30 (тридесет) дни след окончателното завършване на обекта
(представени одобрени от Възложителя хонорар сметки за авторски контрол, Акт за
действително извършени видове СМР – Приложение № 4 към договора (протокол образец
19) и сметка образец 22 от Албум на първичните счетоводни документи 1996 г., подписан
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 от
Наредба № 3 без забележки, екзекутивна документация и изискуемите се протоколи и
актове по Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството за СМР и представяне от Изпълнителя на фактура оригинал, издадена на
основание разходо – оправдателните документи с информация за източника на
финансиране.
(3) С предаване на проекта ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към техническия проект, остойностени количествено-стойностни сметки
(КСС) по всички части на проекта за „Новата чиста стая“, „Съществуващата чиста стая“,
„Ново работно помещение“, санитарни помещения – бани и тоалетни“, технологични
----------------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и
неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
7

коридори, врати и остъкления на фасади и др. КСС се обединяват и се представят и като
окрупнена количествено-стойностна сметка с единични цени за отделните видове СМР,
посочени в количествено-стойностните сметки, които стават неразделна част от договора,
като сумата от всички тях е равна на размера на общата цена на Ценовото предложение
(Приложение № 3 към договора).
(4) Общата стойност включва: всички дейности по проектиране, СМР, авторски
контрол, доставка и монтаж на уреди, елементи, прибори и системи включени в КСС, вкл.
и непредвидени разходи, които цени не подлежат на увеличение за срока на действие на
договора. В единичните цени на КСС се включват всички разходи за: труд, материали,
механизация, допълнителни разходи за труд, доставно-складови разходи, допълнителни
разходи за транспорт и механизация, печалба, командировки, митнически и др. такси.
(5) При възникване на непредвидени обстоятелства по смисъла на Закона за
обществени поръчки, след започване на строителството, довели до необходимост от
извършване на допълнителни количества и видове СМР, същите се изпълняват в рамките
на 2 % (два процента) непредвидени СМР или чрез частична замяна на СМР от договора,
когато това е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не води до увеличаване стойността на
договора, като констатирането, изпълнението и разплащането на СМР се извършва въз
основа на Констативен протокол за допълнителни количества и нови видове СМР
(Приложение № 5 към договора) и/или Заменителна таблица (Приложение № 6 към
договора), подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощени от
тях лица.
(6) В случаите на ал. 5, когато няма стойност в Приложение № 3 към договора,
както и при изпълнение на други видове СМР, извън изброените в количествените сметки
към проекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ги заплаща, в рамките на 2% (два процента)
непредвидени СМР, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по единични цени, формирани по следните
показатели на ценообразуване:
- единичните показатели за ценообразуване на видове СМР, посочени в чл. 5, т. 4
от договора;
- разходи на материали и механизация по Уедрени сметни норми (УСН),
доказуеми с фактурни цени, като единичните цени на материалите и механизацията във
фактурите се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и тяхната стойност не може да
бъде по-висока от тази, посочена в “Справочник на цените в строителството” на фирма
“Стройексперт СЕК”-ООД, валидни към момента на закупуването им. Във фактурите се
вписва обекта или № на договора, за който е закупен материалът.
- ДДС- 20%, съгласно Закона за данък добавена стойност.
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7. Строителните и монтажните работи, изпълнявани в отклонение от нормативните
изисквания и изискванията на възложителя, посочени в Приложение № 1, не се заплащат
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. Конкретните стойности на изпълняваните видове и количества СМР се определят
и заплащат въз основа на изготвената от изпълнителя при изпълнение на първия етап и
одобрена от възложителя окрупнена КСС.
9. В случай, че в хода на изпълнение на СМР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ надхвърли
стойността с ДДС по одобрената окрупнена КСС, разходите за надвишението са за негова
сметка.
10. Единичните цени за изпълнението на непредвидени видове СМР трябва да бъдат
съставени на база ценообразуващите показатели от офертата на участника, избран за
изпълнител и посочени в чл. 5, т. 4 от договора. Непредвидените СМР се извършват
единствено в рамките на стойността на договора и само след одобрение от възложителя и
подписване на съответния констативен протокол по ал. 5.
(7) Документацията за плащанията по настоящия договор, както и свързаните с нея
действително извършени СМР на обекта, подлежат на контрол и приемане от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на вид, количество и качество. В случай на констатирани
на място и по документи несъответствия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да
направи изменения или представи допълнителна информация в срок до 5 (пет) календарни
дни, след като бъде уведомен за това. Плащането се извършва в съответния срок по ал. 2,
който ако е започнал, продължава да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи
правилно оформена фактура и документи, отстраняване на несъответствията или
поисканите разяснения, корекции или допълнителна информация.
Чл. 7. (1) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български
език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове.
(2) Всяка от страните поема за своя сметка банковите разноски по обслужване на
сметката.
(3) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
(4) При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 3 (три)
дневен срок да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като му посочи новата си банкова сметка. В
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в указания срок, се счита че
плащанията са надлежно извършени.
----------------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт по обща и
неорганична химия- БАН и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
9

(5) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
както и натрупани лихви, глоби, неустойки и други неправомерно получени средства по
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се възстановяват по банкова сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение с
посочен/и в офертата подзизпълнител/подизпълнители, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва
окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените и приети по реда и
условията на договора дейности.
V. СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ
Чл. 8. (1) Осигуряването на строителни материали, механизация и всичко друго,
необходимо за извършване на СМР и изпълнение на предмета на договора, е задължение и
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да достави и да влага в строежа висококачествени
материали и строителни изделия. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания
по приложимите стандарти.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали и използваната
техника са с качество и технически характеристики, които влошават качеството на
изпълнените СМР и на обекта като цяло.
(4) Необходимото електро-, водо- и топлозахранване на обекта се осигурява от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на
околната среда (на и извън строителния обект), както и за недопускане на щети и
отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, шум и други
вредни последици от работите по предмета на договора.
(6) След приключване на работите по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 3
(три) дневен срок трябва да отстрани от обекта цялата механизация, невложени
материали, както и строителни отпадъци, и да разчисти за своя сметка обекта.
(7) При аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на
аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията.
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(8) При възникване на аварийни ситуации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването
им.
(9) Когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен
незабавно да я отстрани за негова сметка.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи достъп до обекта;
2.
да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете,
посочени в чл. 6.
3.
да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за извършване на
дейностите предмет на договора;
4.
да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнените дейности – предмет
на възлагане с настоящия договор, в случаите, когато те отговарят на изисквания на
договора и приложенията към него.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни на свой риск и със свои материали, екип, оборудване и технология,
всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване
на условията, посочени в договора и приложенията към него, при спазване на
строителните, техническите и технологични правила, действащата нормативна уредба,
нормативи и стандарти, правилата по безопасни и здравословни условия на труд и
пожарна безопасност, с грижата на добрия търговец;
2. при изпълнение на възложените му строителни и монтажни работи да влага
качествени материали, отговарящи на изискванията на Български държавен стандарт
(БДС) и европейските стандарти. Качеството на влаганите материали ще се доказва с
документи, удостоверяващи произхода, технически характеристики и гаранционния срок
на вложените при ремонта материали, които се представят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. да обезпечи работата си по този договор с необходимите машини и съоръжения;
4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на съответните национални и
европейски компетентни органи, съобразно техните правомощия в съответствие с
действащото законодателство, възможност за безпрепятствено извършване на проверки и
контрол по изпълнението на СМР и усвояването и разходването на средствата по този
договор.
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5. да изпълни качествено в определените срокове предмета на поръчката, като
организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията
на Закон за устройство на територията (ЗУТ), проекта и действащата нормативна база;
6. да извърши строителството на обекта, като спазва одобрения технически проект
и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила,
нормативи и стандарти за съответните дейности.
7. да коригира, респективно замени изцяло за своя сметка некачествено
извършените работи и некачествените материали в гаранционните срокове, които са
съгласно техническото предложение на изпълнителя – Приложение № 2 към договора, не
по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съгласно
фирмената гаранция за доставеното оборудване.
8. да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани
допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок
посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмено уведомяване, както и да изпълнява всички
нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.
9. да води пълно досие на обекта (протоколи и актове по Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителство) и при нужда да го предоставя
на Възложителя и контролните органи, както и да съдейства при взимане на проби,
извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и
цялата документация;
10. да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга
информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по
повод изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;
11. да съхранява надлежно всички документи по изпълнението на настоящата
обществена поръчка за период от 3 /три/ години след датата на приключване и отчитане на
Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж“, 2014-2020, т.е. от 31
декември 2023 г.;
12. да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и
националното законодателство;
- да спазва изискванията за изпълнение на мерки за информация и публичност,
съгласно указанията на Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен
растеж“, 2014-2020;
13. да предоставя на Управляващия орган на програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“, 2014-2020, Сертифициращия орган, националните одитиращи и
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контролни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата и външни одитори правото да използват свободно и
съобразно правомощията си материалите, разработени в изпълнение на Договора за
обществената поръчка.
14. да спазва всички приложими нормативни актове, стандарти, мерки и др.,
свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на
околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения
и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
15. да води пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършена
дейност, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във
връзка с изпълнението на договора;
16. да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за
период от 5 години след датата на приключване и отчитане на проекта;
17. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители и в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
отговорността му за изпълнение на договора /ако е приложимо/;
18. да осигури (при необходимост) документи от съответните инстанции за
осъществяване на дейността по този договор;
19. да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на
строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали или оборудване
не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности на обекта
като цяло.
(3) При изпълнение на предмета на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната
отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за наетите от
него работници и оборудване, за представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други лица,
инцидентно пребиваващи на обекта.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не
допуска повреди или разрушения на инфраструктура в и извън границите на обектите, при
осъществяване на действията по изпълнение на договора.
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(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидна застраховка
Професионална отговорност за целия период на изпълнение на договора, като при
изтичане на валидността й, преди изтичане на срока за отстраняване на дефекти, се
задължава да продължи валидността на застраховката до изтичане на срока за
отстраняване на дефекти.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да променя предложения технически
ръководител, посочен в офертата му, без предварително писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
а) Техническият ръководител може да бъде променен само след писмено съгласие
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при невъзможност да изпълни възложената му работа, поради
причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
б) При възникване на посочените в буква а) обстоятелства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочва конкретните причини и прилага
доказателства за настъпването им. Предложеният нов технически ръководител трябва да
отговаря на всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията на
настоящата обществена поръчка, с професионална квалификация и професионален опит,
еквивалентни или по-добри от тези на заменения технически ръководител, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя доказателства за това.
в) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже
предложения технически ръководител. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме
предложения технически ръководител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг, отговарящ на
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ново уведомление, което съдържа информацията и
доказателствата по буква б).
г) В случай че техническия ръководител трябва да бъде заменен, съгласно буква б)
и е минал повече от 1 (един) месец преди нов технически ръководител да поеме неговите
функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да назначи временен
технически ръководител до идването на новия или да предложи приемлив вариант за
компенсиране на временното отсъствие на техническия ръководител.
(7) В случай, че по време на съгласувателната процедура по издаване на
разрешението за строеж/СМР се получат забележки от съответните институции,
изпълнителят се задължава за своя сметка, в 7 дневен срок, да отстрани констатираните
забележки в съответствие с изискванията.
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното в срок, без отклонение от
уговореното и без недостатъци.
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2. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено след установяване на появили се в
гаранционния срок дефекти.
3. да иска отстраняването на установени на явни или скрити недостатъци на
извършеното СМР и/или доставеното оборудване, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
констатира съществени отклонения от качеството на извършеното СМР, да откаже да
приеме изпълнението.
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва
такива.
5. да оказва текущ контрол по изпълнение предмета на договора.
6. да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и
организацията по изпълнение на дейностите, предмет на договора.
7. да одобрява всички материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на
СМР на обекта, предмет на поръчката.
8. при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени
или нестандартни материали, да спира извършването на СМР до отстраняване на
нарушението.
9. при констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на
възложените строителни и ремонтни дейности и е констатирал по време на гаранционния
срок, да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги поправи в определен срок, без да дължи на
същия заплащане.
10. да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, съгласно
нормативната уредба.
2. при качествено и в срок изпълнение да заплати цената на договора по реда и при
условията на настоящия Договор.
3. да определи за своя сметка инвеститорски контрол върху извършваните СМР на
обекта до приключването им и до подписване на Констативен акт за установяване
годността за приемане на строежа - Приложение № 15 от Наредба № 3.
4. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта.
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители, в резултат на които по време на
изпълнението на този договор възникнат:
1. смърт или злополука, на което и да е физическо лице на обекта;
2. загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.
VII. ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ И СМР
Чл. 12. (1) При завършване на работата по изготвяне на техническия проект,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да направи оглед и да приеме
извършената работа.
(2) С предаване на техническия проект ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към техническия проект, остойностени количествено-стойностни
сметки (КСС) по всички части на проекта за „Новата чиста стая“, „Съществуващата чиста
стая“, „Ново работно помещение“, санитарни помещения – бани и тоалетни“,
технологични коридори, врати и остъкления на фасади и др. КСС се обединяват и се
представят и като окрупнена количествено-стойностна сметка с единични цени за
отделните видове СМР, посочени в количествено-стойностните сметки, които стават
неразделна част от договора, като сумата от всички тях е равна на размера на общата цена
на Ценовото предложение (Приложение № 3 към договора).
(3) Приемането на техническия проект става с двустранно подписан приемопредавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и комисия от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя пред компетентните органи за съгласуване и
одобрение изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически проект.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в процеса на съгласуване на проекта от
компетентните органи да отстрани, в 7 дневен срок, за своя сметка констатираните
забележки или отправени препоръки.
(6) След получаване на разрешение за строеж/СМР от компетентните органи се
подписва протокола по ал. 3.
Чл. 13. (1) След извършване на СМР по изграждане на „Новата чиста стая“, обемът
на действително извършените работи се приема с двустранно подписан Акт за
действително извършени видове СМР – Приложение № 4 към договора.
(2) Предаването на предвидените и изпълнени СМР, предмет на настоящия договор
се извършва с подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Констативен акт за
установяване годността за приемане на строежа – Приложение 15 без забележки,
екзекутивна документация и изискуемите се протоколи образец 19 и сметка образец 22 от
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Албум на първичните счетоводни документи 1996г. и изискуемите се протоколи и актове
по Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството за СМР.
Чл. 14. (1) Приемане на извършени допълнителни количества и видове СМР в
рамките на 2 % (два процента) непредвидени СМР се извършва с двустранно подписан
Констативен протокол за допълнителни количества и нови видове СМР (Приложение № 5
към договора).
(2) Приемане на допълнителни количества и видове СМР, извършени чрез частична
замяна на СМР от договора, когато това е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не води до
увеличаване стойността на договора, се извършва с двустранно подписана Корекционна
(Заменителна) таблица (Приложение № 6 към договора).
Чл. 15. (1) При приемане на изпълнението на отделните етапи, за които
изпълнителят е сключил договор за подизпълнение се извършва в присъствието на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
(2) Всички протоколи и актове по този договор се подписват лично от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от изрично упълномощени от тях лица.
(3) При констатиране на недостатъци/несъответствия на изпълнените дейности с
Техническата спецификация и Техническото предложение, се съставя двустранен
констативен протокол. След отстраняване на недостатъците се подписва приемопредавателен протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише двустранния
констативен протокол, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който го изпраща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с искане за отстраняване на недостатъците.
(4) Собствеността и рискът от случайно погиване на изпълнените СМР преминават от
Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване на Констативния акт за
установяване годността за приемане на строежа без забележки – Приложение 15.
Чл. 16. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е
с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащането
на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите
задължения по договора.
(2). В случаите по предходната алинея, при констатиране на отклонения в
констативния протокол по чл. 15, ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя подходящ срок, в
който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да поправи работата си.
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VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. (1) Гаранционните срокове за отделните видове строителни работи са
………………. месеца.
(2) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение 15 без
забележки.
(3) Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок, се констатират с
протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол се
изпраща в 3-дневен срок от съставянето му на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адресите за контакт.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 14-дневен срок от получаване на протокола по
ал. 3 да отстрани появилите се в гаранционния срок дефекти.
(5) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което обектът е имал
проявен дефект, до неговото отстранявяне.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява възникналите повреди, констатираните скрити
дефекти и некачествено изпълнение работи по време на гаранционния срок.
(7) Всички разходи по отстраняване на скритите дефекти са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл. 18. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може
да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя при
условията на чл. 6.
(2) Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до възложителя чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15 (петнадесет)-дневен срок от получаването му.
(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
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а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по буква „а“ и
буква „б“.
г) одобрение на новия подизпълнител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Х. НЕУСТОЙКИ
Чл. 19. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора, респ.
на етап от него, до 10 (десет) дни от сключването на договора, респ. от получаване на
възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване на втория етап, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да развали договора с писмено уведомление без предизвестие, както и да
задържи гаранцията за изпълнение.
Чл. 20. (1) При пълно неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер 30 % (тридесет на сто) от цената по чл. 5, ал. 1.
(2) Пълно неизпълнение е налице:
1. в случаите по чл. 19;
2. изпълнението не отговаря на изискванията по чл. 1, ал. 1.
(3) При забавено изпълнение – когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази някой от
сроковете за изпълнение на отделните етапи, установени в настоящия договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки ден забава неустойка в размер на 1
% (едно на сто) от стойността на съответния етап с вкл. ДДС, но не повече от 10 %.
(4) При лошо или частично изпълнение на СМР/СРР, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на СМР с
вкл. ДДС, които е следвало да бъдат изпълнени точно и изцяло.
(5) При лошо изпълнение и/или неизпълнение на всяко друго задължение по този
договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка
в размер на 2 % (две на сто) от стойността на съответния етап с вкл. ДДС, по време на
който е налице неизпълнението.
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(6) При забава в плащането на дължима сума по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на дължимото плащане с
вкл. ДДС, но не повече от 10%.
Чл. 21. При констатирани от компетентен орган нередности от действия или
бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер равен на размера на нередността.
Чл. 22. (1) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия
ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
(2) Плащането на неустойки по настоящия договор не освобождава страните от
реално изпълнение на задълженията им по настоящия договор.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да покани ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да плати
дължимата неустойка в определен срок. В случай на неплащане на неустойката в
определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от
размера на гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, а когато нейният размер
надвишава начислените неустойки, разликата се удържа от следващото дължимо по
договора плащане.
XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 24. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този договор,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на
която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за
изпълнение на поетите с договора задължения.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата
сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка
между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на
неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да
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изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата
сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила страна:
а) която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
б) която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила;
или
в) чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 25. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. при изпълнение на задълженията от двете страни;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора;
4. при пълно неизпълнение на задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. с прекратяване на юридическо лице – страна по договора, без правоприемство
или при обявяването му в несъстоятелност или когато е в производство на ликвидация;
6. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал
това или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
7. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява
договорът да бъда изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
8. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на
поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 т. 1 от ЗОП,
въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;
9. когато се установи, че въз основа на неверни данни е приложено изключение по
чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици. В този случай договорът се прекратява без предизвестие, като
не се дължи нито връщане на гаранцията, обезпечаваща изпълнението (депозита), нито
заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно
възстановяване ведно със законната лихва;
10.
при решение за заличаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от Централния
професионален регистър на строителя;
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11.
когато ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчката е обединение/консорциум, което не е
юридическо лице и след подписване на настоящия договор в състава на
обединението/консорциума – ИЗПЪЛНИТЕЛ, е настъпила промяна.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен със 7-дневно писмено
предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:
1. повторно пълно неизпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. установени от контролен орган нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, касаещи
нормативната уредба;
3. при некачествено неизпълнение, което не е отстранено в определения от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
(3) Този договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на
възникнали след сключването му обстоятелства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да
изпълни своите задължения по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените и приети по съответния ред до прекратяването дейности.
Чл. 26. При прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да преустанови
незабавно извършването на строителни и ремонтни работи и да обезопаси строителната
площадка, след което да напусне обекта в технологично най-кратък срок.
Чл. 27. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора, респ.
на етап от него, до 10 (десет) дни от сключването на договора, респ. от получаване на
възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване на втория етап, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да развали договора с писмено уведомление без предизвестие, както и да
задържи гаранцията за изпълнение.
Чл. 28. (1) В случай, че непреодолимата сила продължи по-дълго от четири месеца
и страните не са подписали никакви допълнителни споразумения към този договор,
позволяващи им да продължат изпълнението на договорните си задължения, тогава всяка
страна има право да прекрати този договор след писмено предизвестие.
(2) При повторно неизпълнение на задължение по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора, с 10
(десет) дневно писмено предизвестие до другата страна, поради което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
надлежно е прекратил договора и има право да задържи гаранцията за изпълнение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати този договор и да откаже да заплати
цената в момента на приемане, ако са налице съществени отклонения или недостатъци,
които го правят негоден за използване, поради което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ надлежно е
прекратил договора и да задържи гаранцията за изпълнение.
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет)
дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите
взаимоотношения между страните за извършените доставки.
Чл. 29. Изменение на договора се допуска само в случаите, предвидени в ЗОП, по
взаимно съгласие с подписване на двустранен анекс между страните.

XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 30. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност
и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна
при или по повод изпълнението на договора.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3, конфиденциална информация може
да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като
това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този
договор от която и да е от страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг
компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване.
(4) Страните нямат право да разкриват условията на настоящия договор на която и
да било трета страна, освен ако:
1. Това е необходимо за изпълнението на настоящия договор.
2. Разкриването се изисква от някоя от страните по силата на официално писмено
нареждане, законно издадено от компетентен съд или държавен орган, който има властта
и правомощията да издава такова нареждане. В този случай, засегнатата от такова
нареждане страна незабавно писмено уведомява в срок от 7 (седем) дни другата страна за
нареденото разгласяване.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да разгласява информация, изискуема и
разрешена по Закона за обществените поръчки на Република България.
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ХIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 31. Всяка от страните по договора се задължава да спазва приложимото
законодателство в областта на личните данни и разпоредбите на Регламент (EС) 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година и при обработване на
псевдонимизираните лични данни1, в качеството им на администратори и/или
обработващи лични данни.
ХV. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 32. (1) В случай на предявена претенция, възникнало противоречие или спор
между двете страни във връзка с този договор, се прилага следната процедура за
уреждането му:
1. Засегнатата страна се задължава да уведоми писмено другата страна за
естеството на предявяваната претенция, възникналото противоречие или спор.
2. При получаване на уведомлението по т. 1, двете страни или техни представители
се задължават да започнат консултации с цел постигане споразумение по претенцията,
възникналото противоречие или спора, без да се стига до прекъсване изпълнението на
дейността по договора.
(2) При непостигане на съгласие по ал. 1, т. 2, спорът се отнася за решаване пред
съответния компетентен съд, като се прилага българското законодателство.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение по договора, ако в
срока на изпълнението му възникне спор между страните, който е внесен за разрешаване
от съда.
(4) При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
(5) За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
ХVI. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Чл. 33. (1) Всички уведомления, съгласия, одобрения или друга информация, която
се отправя или връчва от една от Страните до другата Страна или упълномощени техни
представители, определени писмено между Страните по този договор, са в писмен вид,
подписана от името на отправящата я Страна и се връчва или на ръка, или се изпраща с
Псевдонимизация – техника за защита на неприкосновеността, при която личните данни се
обработват по начин, които не позволява идентификацията на физическото лице без употребата на
допълнителна информация, която следва да се съхранява отделно от тези данни, под защитата на
технически и организационни мерки.
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препоръчана поща или по факс или по електронна поща на другата Страна на лицето и на
адреса, предвиден по-долу или на друг такъв адрес, какъвто може писмено да бъде
посочен от Страните и влиза в действие след получаването му на следния адрес:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес на възложителя: гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 61.
Лице за контакт по договора:
Лиляна Колаклиева – директор
Fax. 032/ 632810, електронна поща: ohmic@mbox.digsys.bg
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес на изпълнителя: ………………………………..
Лице за контакт по договора:
…………….. – ………………
Fax. ………………, електронна поща: ………………..
(2) При промяна на лицата по ал. 2 всяка страна е длъжна да уведоми писмено
другата страна в срок от 3 (три) работни дни.
(3) Кореспонденция между Страните се води на български език. При неправилен,
неточен или подвеждащ превод, отговорност носи единствено и само от страната, която го
представя/изпраща.
(4) Страните се уведомяват взаимно, до 7-дневен срок от настъпване на промяната
в данните за контакти.
(5) Ако страната по договора не изпълни задълженията си по ал. 3 се счита, че
уведомленията по ал. 1 са връчени редовно.
XVII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА
Чл. 34. Никоя от Страните няма право да прехвърля свои договорни права и
задължения на трета страна без предварително писмено съгласие на другата Страна.
XVIII. ПРОВЕРКИ И ОДИТИ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩНОСТТА
Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разреши на Европейската комисия.
Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата да проверяват
чрез изследване на документите или чрез инспекции на място изпълнението на договора и
да осъществява пълен одит, ако е необходимо, на счетоводните документи, сметките и
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всякакви други документи, които имат отношение към финансирането на проекта. Тези
проверки могат да станат в срок до 5 (пет) години след окончателното плащане.
ХVІII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 36. Настоящият договор се изготви на български език в три еднообразни
екземпляра с еднаква сила – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 37. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Неразделна част от настоящия договор са:
1.
Техническа спецификация - приложение № 1
2.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 2.
3.
Ценово предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3.
4.
Акт за действително извършени видове СМР – приложение № 4.
5.
Констативен протокол за допълнителни количества и нови видове СМР приложение № 5.
6.
Корекционна (Заменителна) таблица - приложение № 6.
Различните приложения към договора, се смятат за взаимно изясняващи се. В
случай на неяснота или разминаване, те трябва да се четат по реда, в който са изброени
по-горе.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/подпис и печат/
(..........................................)
/име и фамилия/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/подпис и печат/
(.........................................)
/име и фамилия/
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Приложение № 4
Обект: „Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в
Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“
Възложител: ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА КЪМ БАН
Изпълнител: ………................................…………….
Договор за СМР (№ и дата) : ………...........………
АКТ №….
за действително извършени видове СМР към …………… 20……. г.
Количества СМР по договор
№ по КСС

НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР

1
2
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Непредвидени разходи - 10% от стойността за СМР
Анализ № Нови видове СМР:
22
23
24
25
26

Мярка

3

Количество

Ед. цена
по КСС

4

5

Изпълнени СМР

Стойност

Количество

Стойност

6=4*5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7

8=7*5
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Общо:

0.00

0.00

20 % ДДС:

0.00

Приспада се
аванс:

Общо с ДДС по договор:

0.00

Общо:

0.00

20 % ДДС:

0.00

Сума за получаване с ДДС:

0.00

Възложител:

Изпълнител:

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

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

(име, дата, подпис и печат)

(име, дата, подпис и печат)

0.00

Приложение № 5
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И
НОВИ ВИДОВЕ СМР
№ ….../……....2018 г.
Обект: „Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване
на Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“
Възложител: ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА КЪМ БАН
Изпълнител: .................................
Договор за СМР (№ и дата): ....................
Днес ……….. 2018 г., подписаните представители на:
1. Възложителя – ……………………………………………………….… (име и длъжност)
2. Изпълнителя – ………………………………………………………… (име и длъжност)
след като посетихме обекта/строежа, констатирахме необходимостта от изпълнението на
допълнителни количества и/или нови видове СМР, както следва:
I. Допълнителни количества СМР (описва се необходимостта от изпълнението на
допълнителни количества СМР):
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Въз основа на констатираното решихме да се изпълнят следните допълнителни
количества СМР, във връзка с възникналата необходимост:
№
по
ред
1

Позиция
в
окрупнената
КСС
2

Вид СМР

Мярка

Количество
по договор

Прогнозно
количество

Разлика

3

4

5

6

7=6-5
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Точните количества да бъдат доказани и описани в подробната количествена сметка.
II. Нови видове СМР
(описва се необходимостта от изпълнение на новите СМР и точното място в обекта, на
което трябва да се извършат):
……………………………………………………………………..………………………………...
……………………………………………………………………..………………………………...
………………………………………………………………………………………………….......
Въз основа на констатираното, решихме да бъдат извършени следните нови видове и
количества СМР, които не са включени в окрупнената КСС към договора:
№
по
ред
1

Вид СМР

Мярка

Прогнозно
количество

3

4

5

За новите видове СМР се изготвят анализи. След одобрение от възложителя, се пристъпва
към изпълнението им.

Съставили протокола:
1. ………………………….. (подпис и печат)
2. ………………………….. (подпис и печат)
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Приложение № 6
Обект: „Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в Централна лаборатория по
приложна физика с обща квадратура 410 м2“
Възложител: ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА КЪМ БАН
Изпълнител: ………................................…………….
Договор за СМР (№ и дата) : ………...........………
ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА КЪМ АКТ за действително извършени видове СМР към …………… 2018 г.

Предвидени по договор СМР
№ по окр.
КСС

Наименование на видовете строително-монтажни
работи /СМР/

Единица
мярка
Количество

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2

3

4

Действително изпълнени СМР

Общо
Общо
Ед. цена
стойност в Количeство Ед. цена стойност
по КСС
лева
в лева
5
6
7
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Промяна на
изпълнените
количества спрямо
договора
увеличение(+)
намаление(-)
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

16
17
18
19

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Непредвидени разходи - 10 % от стойността ня СМР
Анализ № Нови видове СМР:
20
21
22
23
24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Обща стойност без ДДС:

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Възложител:

Изпълнител:

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

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

(име, дата, подпис и печат)

(име, дата, подпис и печат)

