20


Приложение №1

 

ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на  

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД Плевен 5800
кв. "Сторгозия" 


Обект: “Ремонт на офис помещение на първи етаж в първи корпус в сградата на БИМ, гр. Плевен,  ж.к. „Сторгозия” до бл. 67

	Настоящото техническо задание  следва да послужи като основа за изпълнение  на строително – ремонтните работи  за  обект: “Ремонт на офис помещение на първи етаж в първи корпус в сградата на БИМ, гр.Плевен,  ж.к. „Сторгозия” до бл. 67

Строително-ремонтни работи на помещенията
Ремонтът цели:  Стая №  102 да бъде разделена на две работни помещения за обособяване на две работни места: офис за н-к сектор и офис за счетоводител.

Ремонтът включва:
- Демонтаж на стари осветителни тела
- Демонтаж на стари ел.контакти и ключове.
- Демонтаж на стара настилка /балатум/
- Стъргане и изчукване на стара боя по стени и тавани
- Направа на прегради от гипскартон /двустранно/ на конструкция с вата-
- Направа на шприц преди шпакловка
- Шпакловка /100%/ с гипсово лепило по стени и тавани.
- Шкурене на шпакловка 
- Грундиране с латексов грунд
- Боядисване с латекс цветен по стени.  
- Доставка и монтаж на алуминиева/врати/  и pvc дограма /прозорци/
- Направа на шпакл. замазка по под.
- Доставка и монтаж на  ламинат
- Доставка и монтаж на нови первази
- Доставка и монтаж на нови осветителни тела
- Доставка и монтаж на нови ел.ключ и контакти.



СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА

СТАЯ № 102 с едно работно място се разделя на стаи 102-1 и 102-2 за две работни места
            СТАЯ № 102 - 1 – 1 работно място 
            СТАЯ № 102 - 2 – 1 работно място
 
№
Наименование на видовете работи
Ед. мярка
Количество

1
Демонтаж стари осветителни тела 
бр
4.00

2
Демонтаж  и изнасяне  стара дограма /прозорци и врати/ 
бр
4.00

3
Доставка и монтаж  pvc  дограма 4 камерна,стъклопакет ,бяло
м2
7.20

4
Доставка и монтаж ал.дограма 
м2
5.10

5
Обръщане страници дограма с гипскартон 
м
52.50

6
Направа на шприц по стени 
м2
139.30

7
Направа на гипсова шпакловка по стени 
м2
139.30

8
Полагане на латексов грунд по стени 
м2
139.30

 9
Боядисване с латекс бял  по тавани - трикратно 
м2 
34.20

10
Боядисване с латекс цветен по стени - трикратно 
м2
105.10

11
Гипскартон на конструкция двустранно /вата/
м2
20.10

12
Гипскартон  на конструкция  едностранно 
м2
20.10

13
Демонтаж стара настилка по под
м2
34.20

14
Доставка и монтаж на ламинирана настилка АС 3  - 8мм
м2
34.20

15
Доставка и монтаж pvc первази 
м1
33.20

16
Доставка и монтаж на  ОТ 
бр
6.00

17
Направа на контактен излаз 
бр
10.00

18
Доставка и монтаж на ел.контакт 
бр
10.00

19
Доставка и монтаж на ел.ключ
бр
2.00

 

 
 

 

 
 

 

 
 




















Приложение № 2  

До
Български институт по метрология 
гр. София 1040, бул. “Д-р Г.М.Димитров” № 52 Б

 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
       След запознаване с документацията за участие в обществена поръчка при условията на чл. 14, ал. 4 т. 1  ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия".
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от датата на подаване на офертата.
До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Ние:……………………………………………………………………………………………………............................
/изписва се името на участника/
………………………………..	..........................................................	.............................	....		
/номер по съдебния регистър					/ЕИК/БУЛСТАТ/
…………………………………………………………………………………………………………………........................
/адрес по регистрация/
Предлагам/ме да изпълня/им поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, при следните условия:
	Точно описание на изпълнението на поръчката в съответствие с Техническата  спецификация на Възложителя.


2. 	Изпълнението на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, в срок от 45 календарни дни
	Срок за изпълнение на услугата в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя.
	Начин на плащане.

Срок за валидност на офертата.
6. Запознат/и съм/сме с условието, че Възложителят има право да изисква пълно съответствие с Техническата спецификация. 

7. Други условия: ................................................................................................
Приложение: Предложение с подробно описание на дейностите за изпълнение на поръчката.
Дата…………………..						Подпис и печат…………………………

Упълномощен да подпише предложението от името на …………….....................................……… /изписва се името на участника/ …………….………..…………………………….……….….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Изпълнител:_______________________________________________________
/наименование на участника/

Приложение № 3

ДО
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ГР. СОФИЯ 1040 
БУЛ. „Д-Р Г.М. ДИМИТРОВ” № 52 Б

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет : 
ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия".
от …………………………………………………………………………………………………........
/наименование на участника/
с адрес: гр. …………………, ул. ……………………………………………№ …………….
тел. …………………….., факс ……………………… e – mail ……………………………..
регистриран по ф.д. …………………./………… год. по описа на ……………………Съд,       БУЛСТАТ ……………………………………
дата и място на регистрацията по ДДС …………………………………………………….
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва:
...........................................................................................................
/обща стойност в лева без ДДС/
Предлаганият от нас начин на плащане е следният: ...............................................
Авансово плащане в размер на .....................%
Окончателно плащане .................................%
.........................................................................................................................
Срок на плащане до …………………… дни, срещу представяне на следните документи:.........................................................................................................
Всички посочени цени са без включен ДДС. В цената са включени всички  разходи свързани с изпълнението на строителството, предмет на обществената поръчка.
Приложения: 
Приложения №3.1.-Предварителна количествено-стойностна сметка 
Приложение №3.2.- Предложение за съставяне на анализни цени, изготвени с посочените по - долу икономически показатели за видове непредвидени и допълнителни ремонтни работи, възникнали в процеса на изпълнение на ремонта

гр. ……………………......		                                                С уважение:	
																					/……………………………./
              

Приложение 3.1.
												
			 ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА



№
Наименование на видовете работи
Ед. мярка
К-во
Ед. Цена без ДДС
Обща стойност
Без ДДС
1
Демонтаж стари осветителни тела 
бр
4.00


2
Демонтаж  и изнасяне  стара дограма /прозорци и врати/ 
бр
4.00


3
Доставка и монтаж  pvc  дограма 4 камерна,стъклопакет ,бяло
м2
7.20


4
Доставка и монтаж ал.дограма 
м2
5.10


5
Обръщане страници дограма с гипскартон 
м
52.50


6
Направа на шприц по стени 
м2
139.30


7
Направа на гипсова шпакловка по стени 
м2
139.30


8
Полагане на латексов грунд по стени 
м2
139.30


 9
Боядисване с латекс бял  по тавани - трикратно 
м2 
34.20


10
Боядисване с латекс цветен по стени - трикратно 
м2
105.10


11
Гипскартон на конструкция двустранно /вата/
м2
20.10


12
Гипскартон  на конструкция  едностранно 
м2
20.10


13
Демонтаж стара настилка по под
м2
34.20


14
Доставка и монтаж на ламинирана настилка АС 3  - 8мм
м2
34.20


15
Доставка и монтаж pvc первази 
м1
33.20


16
Доставка и монтаж на  ОТ 
бр
6.00


17
Направа на контактен излаз 
бр
10.00


18
Доставка и монтаж на ел.контакт 
бр
10.00


19
Доставка и монтаж на ел.ключ
бр
2.00


 
Общо без ДДС:
 
 


 
20% ДДС
 
 


 
Всичко:
 
 




Дата:							Подпис и печат:
















Приложение 3.2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За съставяне на анализни цени, изготвени с посочените по - долу икономически показатели за видове непредвидени и допълнителни ремонтни работи, възникнали в процеса на изпълнение на ремонта
От
...................................................................................................
(Точно наименование и адрес на участника)
Икономически показатели за образуване на единични цени.
1.1. Средна часова ставка за труд				....................лв./чч
1.2. Допълнителни разходи					.........................%
1.3. Доставно-складови разходи				..........................%
1.4. Печалба							..........................%


Изпълнител:		____________________________________________________________
/наименование на участника/

Приложение № 4
 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

Административни сведения

Наименование на участника:
 
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 
 
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) 
 
Седалище:
 
- пощенски код, населено място:
 
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
 
Адрес за кореспонденция:
 
- пощенски код, населено място:
 
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
 
Телефон:
 
Факс:
 
E-mail адрес:
 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
 
 
 
 
 
 
 
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
 
 
 
 
 
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
 
 
 
 
 
 
 
Участникът се представлява заедно или поотделно  от следните лица:
1. ................................................................

2. ............................................................
Данни за банковата сметка: 
 
Обслужваща банка:.....................................................................................................................................................................................................................
 
IBAN...............................................................................................................................................................................................................................
 
BIC...............................................................................................................................................................................................................................
 
Титуляр на сметката:..............................................................................................................................................................................................................
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в  настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия", като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 
4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:
1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни считано от крайния срок на получаване на офертите.
Неразделна част от настоящия документ са: 
а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;
б) изисканите от Възложителя доказателства за технически възможности и/или квалификация на участниците.  
 Дата 	
..............................................................................................
Име и фамилия 	
............................................................................................................................
Подпис на лицето (и печат)*
...........................................................................................................................

_____________________ 

 *Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.


Приложение 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
 
Подписаният/ата ............................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност .....................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ..................................................................................................
(длъжност)
на ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет:  „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД  ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия".  
 
ДЕКЛАРИРАМ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 





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

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, са: 
1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 - 4, са: 
1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................





Приложение 6


ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Подписаният/ата ................................................................................................................................................................ 
(трите имена)
данни по документ за самоличност ......................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ............................................................................................. 
(длъжност)
на ...................................................................................................................................................................................... 
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия".


 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 
Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.
 
Дата 	
..............................................................................................
Име и фамилия 	
............................................................................................................................................................
Подпис на лицето (и печат) 	
..........................................................................................................................................................



Приложение № 7
списък на документите И ИНФОРМАЦИЯ,
съдържащи се в офертата

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия".



№ по ред
Съдържание(описание на документите)
Вид и количество на документите (оригинали или заверено копие, бр. на страници)*

1.
Списък на документите  и информация съдържаща се в офертата (по образец Приложение № 7)


2.
Представяне на участника (по образец Приложение № 4)


3.
Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 ЗОП (по образец Приложение № 5)


4.
Декларация за липса на свързаност на друг участник по чл. 55, ал.7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 ЗОП (по образец Приложение № 6)


5.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец Приложение № 2)


6.
Ценово предложение за изпълнение на поръчката (по образец Приложение № 3)


7.
Списък по чл. 51, ал. 1, т.2 ЗОП (по образец Приложение № 8)


8.
Пълномощно на лицето, подписващо офертата, когато не е подписана от законния представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;


9.
Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец Приложение № 9)


10. 
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец Приложение № 12)


11.
Банкова гаранция за изпълнение (по образец Приложение № 11)


12
При участници обединения – заверено копие от договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия.




Подпис: .................................
Име и фамилия

Длъжност 
__________________________
Дата 
________/ _________/ ______

Упълномощен да подпише предложението от името и за сметка на …..........………………….. /изписва се името на Участника/ ....................................... /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/.
*Забележка: За документите за които е посочено в Указанията за подготовка на офертата, че се представят само в определени случаи (например пълномощно и др подобни) в колоната вид и количество на документите се отбелязва „НП” (неприложимо).
 Поредният номер на последния ред по таблицата от настоящия образец не ограничава Участника относно броя на документите, които следва да представи.

Приложение № 8
СПИСЪК
по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП
 
Подписаният/ата ............................................................................................................................................................................................ 
(трите имена)
данни по документ за самоличност ......................................................................................................................................... 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ....................................................................................................................................
(длъжност)
на ....................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ...................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия", заявяваме, че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:

№
Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР)
Дата на приключване изпълнението на строителството
Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова)
1.
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 

За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" ЗОП:
1. ............................................................................................................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................................  

Дата 
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат) 
...........................................................................................................................................

Приложение № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта 
№ 			, издадена на 			 от МВР- 			                     , с ЕГН				, в качеството ми на	____________________  (посочете длъжността) на  					   (посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от Български институт по метрология процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия".

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
	1. Приемам всички клаузи на утвърдения проект на договор, част от документацията, за възлагане на обществена поръчка с предмет, обявена с публична покана №……………. от ………………..

	 2. В случай, че бъда определен за изпълнител, се задължавам да подпиша и изпълнявам договора в съответствие със съдържанието на представения проект на договор към документацията за участие по-горе цитираната обществена поръчка;

	 

Дата: ................ 2015 г.                                          ДЕКЛАРАТОР: ......................

Приложение 10
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ
Днес, ...................2015 г., в гр. София, на основание на чл.  14, ал.4, т.1  от  ЗОП  се сключи настоящият договор между:
Български институт по метрология (БИМ) с адрес гр. София, ул. „6-ти септември” № 21, БУЛСТАТ 175092070, представляван от  Паун Илчев -  и.д.председател и Димка Николова - н-к отдел «ФСД», наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и 
„....................... с адрес на управление, гр. София .........., ул. “................... №.., ЕИК ........................, представлявано от ........ .........-...................................................................................................- (трите имена ), наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. Предмет на договора

        Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши на свой риск срещу възнаграждение: Текущ ремонт на помещения за частта от сградата  на БИМ в град Плевен 5800, кв. "Сторгозия".
Чл. 2. Срокът за цялостното завършване на задачата по чл. 1 е 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване  на договора, но не по-късно от ............2015 г.
Чл. 3. (1) Ремонтът по чл. 1 ще бъде реализиран с материали и със средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно Техническа спецификация  на Възложителя  (Приложение №1) и  Техническо предложение на Изпълнителя  (Приложение №2),  представляващи  неразделна част от договора. 
(2) Влаганите материали и средства при изпълнение на ремонта по чл. 1 трябва да отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в сила от 01.05.2015 г., издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.) по отношение на експлоатационните показатели на съществените им характеристики, определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и отговарящи  на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба.
Чл. 4. При изпълнение на ремонта по чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ....................... лева (.......................................) без ДДС или ..................................... лева (.....................) ДДС, съгласно предварителна количествено-стойностна сметка на възложителя  (Приложение № 3), представляваща неразделна част от договора, със следното съдържание:

Авансово плащане – ....... % от стойността на договора в 
размер на .............................( .....................................) без ДДС или ................. лв (.............................) с ДДС;

Окончателно плащане ........ % от стойността на договора в размер ..................... лева (..............................) без ДДС или ............................... лева ( ...................................) дължимо в петдневен срок след подписване на Приемо - предавателния протокол за приемане на работата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
	да изпълни ремонта по чл. 1. от настоящия договор, съгласно изискванията на законодателството, Техническа спецификация на Възложителя по Приложение №1 и  Техническо предложение на Изпълнителя по Приложение №2;

2. да изпълни видовете работи със собствена работна ръка, инструменти и материали; 
3. да осигури охрана на труда и чистота на работната площадка;
4. да изпълнява качествено възложените му работи съгласно договора; 
5. да предаде работата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като до приемането на същата е длъжен да полага грижата на добър стопанин.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:
	изпълнението на договорените ремонтни работи в съответствие с представена оферта, както и с правилата за изпълнение на ремонтните работи и на мерките за безопасност съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (в сила от 06.11.2004 г., издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.);
          2. изпълнението на ремонтните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 3, ал.2;

3. съхраняването на техническа документация по изпълнението на ремонта;
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата;
2. работата му да бъде приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при условията и сроковете съгласно договора.
III. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
	да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на възложената работа, включително достъп до обекта и осигуряване на пропуски за времето на ремонтните работи;
	да приеме работата, ако отговаря на посочените в чл. 5, т. 1 от договора изисквания и е извършена в предвидените срокове, количество и качество;

да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в срока и при условията на този договор;
  4. да замени възникнали в процеса на договора определени видове ремонтни работи от предварителната количествено сметка с други видове непредвидени/допълнително възникнали ремонтни работи, в рамките на  стойността определена по договора. 
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Неговите указания са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не са в отклонение от поръчката по чл. 1 на този договор.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши работата без отклонение от поръчката и в срок и изработеното да му бъде предадено.
Чл. 11. Ако при приемане на договорените за изпълнение работи се установи, че са налице недостатъци на изработеното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ разполага алтернативно с една от следните възможности:
1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си;
2. да отстрани сам недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да намали съответно възнаграждение заложено в настоящия договор.
IV. Гаранция за изпълнение
Чл. 12 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 5 % (пет на сто) от стойността му като банкова или парична и се представя при подписването на договора.
	(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение след подписване на Приемо-предавателния протокол по чл. 13, ал. 1.
V. Приемане и предаване
Чл. 13 (1) Приемането на изработеното по чл. 1 ще се извърши с Приемо-предавателен протокол, двустранно подписан с описание на качеството и количеството на извършените работи, който съставлява неразделна част от този договор;
(2) Ако някоя от страните има възражения по приемането, същата трябва да ги посочи мотивирано в протокола.
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

VI. Гаранционни срокове
Чл. 14. (1) Гаранционният срок за всички видове ремонтни работи изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определят на 5 /пет/ години съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 31 юли 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 /Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.49 от 14 Юни 2005г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г./
(2) Гаранционният срок по ал. 1 започва да тече от деня на приемането на работа по реда на чл. 13, ал. 1.

V. Отговорност

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица - подизпълнители като за свои действия.
Чл. 16. При забава или пълно неизпълнение на задълженията по договора неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,2% от общата цена на договора за всеки просрочен ден,но не повече от 10 (десет) процента от общата стойност на договора.
Чл. 17. Неизпълнение няма да е налице само при настъпване на форсмажорни обстоятелства.
Чл. 18. При доставяне на материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният поема отговорното им пазене. 
Чл. 19. Проблемите по технически въпроси могат да бъдат причина за временно прекратяване на работите, ако това е технически неизбежно. Необходимостта от спиране се определя двустранно чрез подписване на споразумителен протокол. Това не води до прекратяване на договора, а до неговото удължаване със съответния срок. 
Чл. 20. При настъпване на трудова злополука в процеса на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за изплащане на обезщетение за вреди на пострадалото лице или лица.
Чл. 21. Ремонтните работи, които пречат на процеса на изпълнение на функциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се извършват във време, определено изрично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Указанията в тази връзка са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не влияят върху другите клаузи на договора.
V. Прекратяване на договора
Чл. 22. Настоящият договор се прекратява:
1. с извършването и предаването на работата;
2. по взаимно съгласие между страните;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на работата;
4. с едностранно изявление на изправната страна за развалянето му отправено до неизпълнилата страна;
5. при отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от договора;
6. при обявяване на несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се намира  в производство по несъстоятелност или ликвидация.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора (чл. 43, ал. 4 ЗОП).
VI. Разваляне на договора
             Чл.24 (1) Когато има виновно (пълно) неизпълнение, договорът подлежи на разваляне съгласно чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
           (2) Когато някоя от страните по договора не изпълни задължението си поради причина, за която отговаря, другата страна  може да развали договора, като даде на първата страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи  писмено.
          (3) Изправната страна може да заяви на неизправната, че разваля договора и без да даде срок, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на неизправната страна то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.
VII. Допълнителни условия
Чл. 25.(1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
(2)   Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
(3) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.
Приложения:
1.Техническа спецификация на Възложителя  (Приложение №1), 
2. Техническо предложение на Изпълнителя (Приложение №2), 
3. Ценово предложение – (Приложение №3), 
За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското и търговското законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, и се подписа от тях както следва:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                    	ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
И.Д.Председател: 								
		Паун Илчев

Н-к на отдел “ФСД”:
		Димка Николова



Приложение№11 
 

 
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР*
ДО 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Български институт по метрология
Гр. София, бул. „Г.М. Димитров” № 52 Б
	
Известени сме, че нашият Клиент ........................................................	.........	.............................................(наименование и адрес на участника), 
наричан за краткост по-долу Изпълнител, е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия".
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за  изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на 5 % от общата стойност на поръчката, а именно ...... лв. (словом: .................. лева) - посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията, за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ...................................................... (Банка), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всички суми, предявени от Вас, общият размер на които не надвишава .................. лв. (словом: .................. лева) - посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ................................................ (посочва се дата и час на валидност на гаранцията, съобразени с договорените условия – в срок от 30 работни дни след приключване изпълнението на договора), до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, 
(БАНКА)
	
*Ще се представи от участника, определен за изпълнител, при сключване на договор в случай, че е избрал тази форма на гаранция за добро изпълнение.

 









































Приложение №12

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител


Долуподписаният/-ата________________________, с л.к. № _______, издадена на ______
(собствено, бащино и фамилно име)
от МВР гр._________, с постоянен адрес:______________________, в качеството си на ___________ на _____________ със седалище и адрес на управление гр.__________, вписано в ТР с ЕИК ______, тел.: ____, факс: __ и адрес за кореспонденция: .________;

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

           При изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЧАСТТА ОТ СГРАДАТА  НА БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (БИМ), НАХОДЯЩА СЕ В ГРАД ПЛЕВЕН 5800, кв. "Сторгозия", видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти, и предвидените подизпълнители, са както следва:

№
Видове работи, които ще се предложат на подизпълнител
Дял в проценти от стойността на обществената поръчка
Предвидени
подизпълнители












(избройте видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители)
		Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

(дата на подписване)				ДЕКЛАРАТОР:________________
(подпис)








