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УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Раздел I.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Възложител на поръчката:
Възложител на настоящата обществена поръчка е Директорът на Институт по океанология – БАН, гр. Варна -
Публичен възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 ЗОП.
2. Наименование на обществената поръчка: „Междукласов ремонт на Научно-изследователския кораб
„Академик“
3. Обект на настоящата обществена поръчка:
Услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
4. Вид на процедурата:
Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
5. Правно основание за откриване на процедурата:
чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2, т. 14, чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, чл. 18, ал. 1, т. 12.

Раздел II.
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Чл.1. Кратко описание на предмета на обществената поръчка: Предмет на публичното състезание е избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Междукласов ремонт на Научно-изследователския кораб
„Академик“.
Чл.2. (1) При изпълнение на поръчката следва да се извърши междукласов  ремонт  съобразно  изискванията
на  класификационната организация Български  корабен  регистър и  Изпълнителна   Агенция  ИА –„Морска
администрация” на НИК „АКАДЕМИК”. НИК „АКАДЕМИК” е многоцелеви, универсален научно-
изследователски кораб, предназначен за провеждане на научни изследвания на море.

(2) Услугите по ремонтните работи, предмет на настоящата обществена поръчка следва да бъдат
изпълнени съгласно ремонтна ведомост /Техническа спецификация/, одобрена от възложителя, и приложена
към настоящата документация. Техническата  спецификация  включва  изискванията  на Възложителя
относно  съдържанието и обхвата на  конкретните  дейности, попадащи  в обхвата на  предмета  на
обществената поръчка,  които  следва  да бъдат  извършени   от Изпълнителя.

При изпълнение на поръчката следва да се извърши: обслужване на кораба по време на ремонта,
Докови работи; почистване и боядисване на корпуса, Танкове и цистерни, палубни хидравлични механизми,
ремонт тръбопроводи, ремонт по електрооборудването, ел. двигатели по механизми, автоматика, брашпил
тип БЧ, сантини в машинното отделение – площ 210 м2.

(3) Възложителят предоставя възможност на потенциалните участници да извършват огледи на
кораба, които могат да бъдат извършвани всяка сряда от 10 до 12:30 часа, до деня определен за подаване на
офертите. За целта потенциалните участници могат да заявят своето желание за оглед предходния ден до
15:00часа на тел: 052 370 484 или email: office@io-bas.bg. Понастоящем постоянната стоянка на кораба е на
кей Аспарухово, гр.Варна.

(4) Посочените „Технически спецификации“, действащото законодателство и стандарти следва да се
разбират като предварително обявените условия за изпълнение на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2,
буква „а“ от ЗОП.
Чл.3. (1) Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер до 198 000 /сто деветдесет и
осем хиляди/ лв. без ДДС.
Съгласно разпоредбите на ЗДДС услугата по настоящата обществена поръчка се облага с нулева
ставка.
(2) Финансирането по  настоящата поръчка е със средства на ИО БАН – гр. Варна.

Чл.4. Място на изпълнение на поръчката: в акваторията на Република България на корабостроителен
и/или кораборемонтен завод.

Свидетелството за годност на   НИК „Академик“ е  за акваторията  на  вътрешните морски води,
териториалното море и ИИЗ на Република България - Черно море (Свидетелство за годност, издадено от
МА-Варна, 29 септември 2017)

Транспортирането на  кораба до  акваторията  на Изпълнителя  и  обратно  е  за   сметка  на
Възложителя. Възложителят поема разходите по транспортирането само ако съоръженията за извършване на



ремонта на Изпълнителя са на разстояние  на не повече от 15 мили от постоянната стоянка на кораба, в
противен случай разходите са за сметка на Изпълнителя.

Въвеждането и  извеждането   до/от  завода  са  задължения  на Изпълнителя,  и  са  за  негова
сметка
Чл.5. (1) Срок на договора за изпълнение: до 60 календарни дни от датата на сключване на договора за
изпълнение.
(2) Срок на изпълнение: Изпълнението на обществената поръчка е със срок  за изпълнение до  15
календарни дни. Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на акт за началото на ремонта и
е до подписване на акт за завършване на ремонтните дейности.
(3) Гаранционният срок на извършените ремонтни дейности е 12 месеца от датата на подписване на акт за
завършване на ремонтните дейности.
Чл.6. Отчитане/приемане и заплащане:
(1) Отчитането/приемането на дейностите предмет на поръчката въз основа на:
- утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от назначената от него комисия Протокол/Акт за край на
ремонта  и приемане на кораба с изразено положително становище на комисията за изпълнение на
ремонтните работи.
- Завършена технология с всички необходими операции;
- Изпълнени ремонтни дейности в съответствие с  всички действащи към момента на изпълнение
норми   за съответния вид работа съгласно действащото европейско и и национално законодателство;
- Качеството  на  извършваните   ремонтни  работи ще   бъде   наблюдавано  от Класификационната
организация Български  корабен регистър и Изпълнителна агенция „Морска администрация”, като
всеки   етап от ремонта  ще се   счита  за приет,  ако  е  приет  и от  представителя  на
Класификационната   организация .
- Изпълнени предписания, предявени от комисията назначена от Възложителя и специализираните
контролни органи;
- Единичните цени, посочени в Ремонтната ведомост от ценовата оферта са окончателни и не се
променят при промени в цените на труда, материалите, Оборудването и др., освен в случаите на чл.
116 от Закона за обществени поръчки.
- В случай, че в единична цена от Ремонтната ведомост от ценовата оферта не са включени цени на
съпътстващи операции и/или материали и/или други разходи за пълното и качествено извършване,
няма да се допуска разплащането им допълнително и същите ще останат за сметка на Изпълнителя.
- Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за
тази работа.
- Изпълнените работи се остойностяват по договорените цени и действително изпълнените
количества;
- В случай, че за сметка на определен вид работа от Ремонтната ведомост ще се изпълнява друг вид
работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се извърши със заменителна
таблица. Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица ще може да започне едва след
одобрението на заменителната таблица от Възложителя.
- Изпълнението на непредвидени работи* ще става с издаване на Нареждания за промяна.
Нарежданията за промяна ще се изготвят от Възложителя и трябва да бъдат добре обосновани;
описание на необходимостта от изработването на съответния вид работа; отделна ремонтна ведомост
подписана от   изпълнител и Възложител. Единичните цени ще бъдат тези от подписания договор. При
необходимост от нова единична цена, се доказва с анализ одобрен от Възложителя. Непредвидени
разходи,  се усвояват само  и единствено при необходимост от ремонт, след вдигане на кораба на док,
съгласувани и обективирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Класификационната  организация БКР и ИА
„Морска администрация”, по съответния ред.

*Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора,
не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или
бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
Непредвидени обстоятелства са установените при дефектация на корпуса на кораба, корабните
системи, машини и механизми дефекти, които не позволяват експлоатацията на съответната
система или на кораба без да бъде извършен ремонт, скрити повреди, констатирани при ремонта. Тези
обстоятелства се констатират с протокол, който се подписва от Възложителя и Изпълнителя, а
когато касаят поднадзорки на класификационната организация системи и БКР
(2) Заплащане:
-авансово плащане в размер на 30% от цената по договора, в срок от 5 работни дни от датата на
сключване на договора и  въз основа на представени: фактура и гаранция, покриваща целия размер



на авансовото плащане, но без ДДС. Авансът се счита за върнат след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предостави документи (акт), че минимум 30 % от стойността по договора са изпълнени и са приети от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Авансовото плащане се възстановява чрез удръжки (една или повече) от
дължимото към Изпълнителя окончателно плащане.
- Окончателното плащане – в срок до 30 дни от извършване на всички ремонтни работи, описани в
Ремотна ведомост и подписан двустранно Акт за край на ремонта и приемането му от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(Инсититут по окенаология-БАН).

Чл.7. Контролът за надлежно изпълнение на поръчката ще се осъществява от инж. Бранимир Стефанов
Костов - суперинтендант – ИО – БАН, Варна.

Раздел III.
ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Чл. 8. (1) Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за
участие на интернет страницата на ИО – БАН, Варна – www.io-bas.bg, рубрика „Профил на купувача“,
Обществени поръчки, открити през 2020 г., и на посочеата в решението и обявлението връзка http://io-
bas.bg/op-03-2020/ към самостоятелния раздел в Профила на купувача.
(2) Всички решения по чл.179 от ЗОП, както и променената документация,  съобщения, включително
отговори по поискани от лицата разяснения, ще бъдат публикувани в Профила на купувача на посочения в
ал.1 интернет адрес.
(3) За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, за което ЗОП позволява да
присъстват лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП, последните ще могат да получат информация в Профила на
купувача на посочения в ал.1 интернет адрес.
(4) В изпълнение на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП датата, часът и мястото за отваряне на Ценовите предложения ще
бъдат обявени в Профила на купувача на посочениs в ал.1 интернет адрес, не по-късно от два работни дни
преди датата на отваряне на Ценовите оферти.
Чл.9. Всяка оферта задължително съдържа:
- Документи свързани с участието в процедурата (представят се в отделна папка)
- Техническо предложение (представя се в отделна папка). Техническото предложение се представя и на
електронен носител, във формат *.doc.
- Ценово предложение – поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Остойностената ремонтна ведомоста от ''Ценовото предложение'', се представя и на
електронен носител във формат *.xls.

Чл.10. Документите по чл.9 се поставят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се отбелязва:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс, електронен адрес и адрес на уеб-страница;
3. предмета на обществената поръчка: „Междукласов ремонт на Научно-изследователския кораб
„Академик”“.
Чл.11. (1) Всеки участник в процедурата има право да представи само един комплект офертни документи.
(2) Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ИО БАН – гр. Варна, на
адрес: гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. Първи май № 40.
(3) Крайният срок за внасяне на офертните документи е съгласно обявлението за обществена поръчка.
*Забележка: Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред
деловодството на ИО БАН - Варна, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва
от представител на възложителя и от присъстващите лица.
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Няма да се  приемат оферти  от лица, които
не са включени в списъка.
(4) Първото заседание на комисията за провеждане на публичното състезание, оповестено с обявлението за
обществена поръчка, ще се проведе в семинарната зала в сградата на ИО БАН – гр. Варна, на адрес: гр.
Варна, кв. Аспарухово, ул. Първи май № 40. На публичните заседания на Комисията могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване /чл. 54, ал. 1 от ППЗОП/. Представителите на горепосочените лица, желаещи да
присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За
участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За
упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За



представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ
служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
(5) На основание чл.51, ал.1, т.2 от ППЗОП, срокът за приключване на работата на Комисията, определен от
Възложителя, е до 3 месеца от датата на първото заседание на Комисията.
(6) Сроковете за провеждане на процедурата са определени на основание чл.178,  ал. 2 от ЗОП.
Чл.12. (1) Възложителят не приема за участие в процедурата на участниците оферти, които са представени
след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или такава с нарушена цялост.
(2) Допълнение или промяна на подадените офертни документи, както и тяхното оттегляне, се допускат до
изтичане на срока за подаване на офертите.
(3) При изпращане по пощата на офертни документи за участие в процедура, за дата на подаването им се
счита датата на получаване в деловодството на ИО БАН – гр. Варна, а не датата на изпращане, отбелязана на
пощенското клеймо.

Раздел IV.
КОМУНИКАЦИЯ

Чл.13. Комуникацията между Възложителя и участниците, по отношение на настоящата процедура се
провежда на български език.
Чл.14. Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.
(1) Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните
начини:
1. лично;
2. по пощата, с обратна разписка на посочения адрес от участника в ЕЕДОП;
3. по факс, на посочения от участника в ЕЕДОП номер;
4. по електронен път, посочен електронен адрес от участника в ЕЕДОП, при условията и по реда на Закона
за електронния документ и електронния подпис;
5. чрез комбинация от посочените по-горе начини;
(2) За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:
1. лично;
2. на посочения от участника адрес за кореспонденция в ЕЕДОП, след получена обратна разписка за
доставка;
3. на посочения от участника номер на факс в ЕЕДОП, след получено генерирано съобщение за получаване;
4. на посочения от участника e-mail адрес в ЕЕДОП, при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис;
5. при комбинация от средства, за дата за получаване се счита първата настъпила;

При некоректна настройка на приемащия факс и неточно или неясно отразяване на неговата
идентификация в автоматично генерираното съобщение, се допуска писмено потвърждаване на
получаването на съответния документ от страна на участника.
(3) Възложителят е длъжен да изпраща на участниците чрез някой от посочените в ал.1 и ал.2 способи само
за документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП и ППЗОП.

В предвидените от ЗОП и ППЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и само
чрез Профила на купувача на адресите, посочени в чл.8, ал.1 от настоящата документация.

Раздел V.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В

ПРОЦЕДУРАТА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Чл. 15. Общи изисквания към участниците
(1) В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни
физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да
изпълнява предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е
установено. За тези лица не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
(2) Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една
оферта.



(3) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат или
участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
(4) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва
само в едно обединение.
(5) Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
(6) Съдържанието на офертите и заявленията за участие, редът и начините за тяхното подаване и получаване
се определят с правилника за прилагане на закона.
(7) 1. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на
държавата, в която е установен.
2. В случаите по т.1, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово
състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът
представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
(8) Обединение
1. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която Обединението ще
участва в процедурата за възлагане на поръчката.
3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,
Възложителят поставя условие обединението да определи партньор, който да го представлява за целите на
обществената поръчка и уговаряне на солидарна отговорност на членовете на обединението за изпълнението
на договора. Възложителят изисква от участник-обединение да представи копие от документ за създаване на
обединението и информация във връзка с настоящата обществена поръчка за: правата и задълженията на
участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
4. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за
настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.
5.На основание чл. 70 от ППЗОП ако определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица и тъй като възложителят не е предвидил в обявлението за настоящата
процедура изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка ще се сключи, след
като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която
обединението е установено.
(9) Подизпълнители
1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения.
2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от
поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
3.Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.2, поради промяна в
обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка
5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в
предмета на договора за подизпълнение, освен в случаите по чл. 66, ал. 6 от ЗОП.
6. Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва
плащания при условията на чл. 66, ал. 7-10 от ЗОП.
7. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора
за обществена поръчка е на изпълнителя.
8. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се
допуска при условията на чл. 66, ал. 14 и 15 от ЗОП.
(10) Използване на капацитета на трети лица.



1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях,
по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и
професионалните способности.
2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на
поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът
се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от
условията по т. 4, поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.
6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице,
чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние.
7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже
изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 2 –4.
Чл.16. Лично състояние на участниците:
(1) Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за
когото са налице едно или повече от обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и
чл.55, ал.1, т. 1 и т. 3-5 от ЗОП:
1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 –
217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или
трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по
седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила
акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1,
чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на
труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация,
или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или
е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в
подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
9.сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е
установено с акт на компетентен орган;
10. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия
за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или
други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от
стойността или обема на договора;
11. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или
възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на
обществена поръчка.



(2) Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се отнасят за лицата по чл.
54, ал. 2 и 3 от ЗОП:
а/ лицата, които представляват участника или кандидата;
б/ лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата, съгласно
регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността
му, а когато в състава на тези органи участва юридическо лице – и за физическите лица, които го
представляват;
в/ пълномощниците – в случаите по букви а/ и б/, когато участникът или юридическо лице в състава на негов
контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие.
(3) При подаване на оферта участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и
чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3-5 от ЗОП, с попълване на съответната част от Единния европейски документ
за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на
обстоятелство по чл.54, ал.1 и  чл.55, ал.1 от ЗОП.
(4) Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника (представят се
преди подписване на Договора само от избрания изпълнител), са:
а/  за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 - свидетелство/а за съдимост,
б/ за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверения от
общината по седалището на Възложителя и общината по седалище на участника;
в/ за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП - удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,
г/ за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 – удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията,
а когато участникът е чуждестранно лице – съответстващи документи съгласно чл. 58, ал. 3,4 и 5 от ЗОП;
(5) Специфични национални основания за изключване, които следва да се декларират   в Част III.
"Основания за изключване", раздел „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА
БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА", поле 1) от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП):
A. За участника не следва да е налице влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217,
чл.219-252 или чл.254а-255а и 256-260 НК.
Б. Участникът, не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал.
11 ЗОП вр. чл. 107, ал. 4 от ЗОП.
В. За участника не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и по чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен;
Г. За участникат не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Д.Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и 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 от участник/подизпълнител, като:
- не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;
- не е контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
В случай че е регистриран или контролиран от дружество с регистрация в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, участникът следва да попада в изключението на 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. При приложимост на последната хипотеза,
участникът следва да посочи конкретната приложима норма от разпоредбата на чл. 4 Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и да  посочи
вписването в търговския регистър, извършено по реда на чл. 6 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици при попълването на Раздел Г, част ІІІ.
Важно! В случай, че за участника не се прилагат Специфични национални основания за изключване, е
достатъчно да се посочи опция „НЕ“ в Част III. „Основания за изключване", раздел „Г“ от Единния
европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП).



(6) Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 ЗОП има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби
или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в
резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните
органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се
предотвратят нови престъпления или нарушения.

4.е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.
Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 или чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се
описват в Единен европейски документ  за обществени пръчки – (ЕЕДОП), а доказателствата за
предприетите мерки се прилагат към ЕЕДОП.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните
обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата
надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Участникът няма право да се позове на мерки за надеждност ако за него са налице обстоятелствата
по чл. 56, ал. 5 от ЗОП.
(7) Основания за отстраняване:

1.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1
и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3-5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Тези основания се прилагат
и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на
обединението е налице някое от основанията за отстраняване. Възложителят няма да се възползва от
възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. Отстраняването на участниците се извършва съобразно изискванията
на  чл. 57 от ЗОП. Доказване на липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от
ЗОП.

2.На основание чл.107 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие:
а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в
обявлението за обществена поръчка или в документацията;
б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
• предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
• правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово
право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;
в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета
съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;
г/ участници, които са свързани лица.
д/ участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин,
срок и валидност.
е/участник, който е нарушил забраната по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

3.Възложителят отстранява:
а/ участници, за които се установи, че са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по
чл. 4 от същия закон.
б/ участник, за когото са налице основанията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество.

От изброените основания за отстраняване, специфични национални основания за отстраняване са
тези по т. 2, буква г/, т. 3, букви а/ и б/, осъжданията за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-
252, чл. 254а-255а и чл. 256-260 НК по смисъла на чл. 54, ал. 1 т. 1 от ЗОП; наличието на нарушения по чл.
61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда и по чл. 13, ал. 1 от Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност, по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.



4.Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд:
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България,
предмет на поръчката, както следва:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443
Чл.17. Критерии за подбор:
(1) Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя
изисквания.
(2) Икономическо и финансово състояние: Участникът следва да има реализиран минимален оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните 3 (три) приключили финансови години, в
зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 150 000 лева
или равностойността на посочената стойност в друга валута.
*Забележка: Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка, се разбира – реализиран
оборот от следните дейности: корабостроене и /или  кораборемонт и /или  преустройство  на  кораби.
Участникът попълва (декларира) в част ІV., буква „Б“, точка 2а от Единния европейски документ за
обществени поръчки  (ЕЕДОП)  тези изисквания.
В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, следва да се представи: справка за оборота, попадащ в
обхвата на поръчката - корабостроене и /или  кораборемонт и /или  преустройство  на  кораби, за последните
три приключили финансови години;
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя
документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг
документ, който възложителят приеме за подходящ.
(3) Технически и професионални способности:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата,
минимум една услуга, чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка.
*Забележка:. Идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка са следните дейности:
услуги по корабостроене и /или  кораборемонт и /или  преустройство  на поне 1 кораб.
Забележка: „Изпълнена” е тази дейност, която е извършена в рамките на заложения от Възложителя
период, независимо от датата на възлаганетоѝ.

Участникът декларира в част ІV., буква „В“, буква 1б от Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) съответствието си с тези изисквания, чрез представяне на списък на дейностите, изпълнени
през последните три години от датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен на предмета на
настоящата обществена поръчка. Списъкът следва да съдържа подробно описание на доставките с посочване
на стойностите, период на изпълнение /начална и крайна дата на изпълнението/ и получателите /възложителите
на/, независимо дали са публични или частни субекти.

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП следва да се представи: списък на дейностите,
които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги. Участникът сам определя вида на
доказателствата, но те трябва да съдържат информация, идентична с представената в списъка и да доказват
съответствие с изискваното минимално ниво.
2. Участникът да разполага с възможност за ползване на  сух или плащав док, който се намира на
територията на пристанище, за който има издадено удостоверение за регистрация на пристанище по чл.109
от ЗМПВВППРБ.



Участникът попълва (декларира) в поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в
Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),в който
подробно описва данните за дока, неговото местонахождение и собственост.

В случаите на чл.67, ал.5 и чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, следва да се представи: списък на
техническите средства и съоръжения необходими за изпълнение на поръчката и удостоверение за
регистрация на пристанище по чл.109 от ЗМПВВППРБ.

3.Участникът да има въведена система за управление на качеството   EN ISO 9001:2015 (или еквивалентна) с
обхват корабосторене и /или кораборемонт и /или  преустройство  на  кораби.

Забележка: Съгласно чл.64, ал. 6 и ал. 7 от ЗОП се дава възможност за представяне и на еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и на други доказателства  за
еквивалентни мерки  за осигуряване на качеството.

Участникът следва да предостави (декларира) в част ІV, буква „Г“ от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

В  случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал. 1, т. 2  ЗОП  се представя: Сертификат на участника за
въведена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015  (или еквивалентна) с обхват корабосторене
и /или кораборемонт и /или  преустройство  на  кораби, издаден от независими лица, които са акредитирани
по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако
има такива.

Чл.18.(1) В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените
критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще
изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
(2) В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните
трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния
капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще
разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.
(3) В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко
от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго
условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението.
Чл.19. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
Чл.20. Документите по чл.19 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Раздел VI.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

Чл.21.(1) За участие в процедурата, участникът подготвя и представя оферта. Офертата съдържа техническо
и ценово предложение. Към офертата си участниците представят и информация относно личното състояние
и критериите за подбор.
(2)На основание чл. 101, ал. 5 при изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
(3) Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта. Не се допуска
представяне на варианти на офертата.
(4) Офертата трябва да бъде представена на български език.
(5) Всички документи, които не са оригинали и за които няма специални изисквания за формата на



представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подпис на законния
представител на участника или на упълномощеното/те лице/а съгласно пълномощно.
(6) Офертата трябва да бъде подписана от представляващия участника или от лицето, определено в
договора/споразумението за обединение за представляващо обединението или от надлежно упълномощено/и
лице или лица с нотариално заверено пълномощно.
(7) Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в
обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.

Чл.22.(1) При изготвянето на Техническото предложение и Ценовото предложение участниците следва да
се съобразяват с образците, предоставени от Възложителя в настоящата документация за участие, като не се
допуска образците да бъдат изменяни, допълвани или да се изписва текст в повече или различен от
изискуемия.
(2) Когато Техническото предложение и Ценовото предложение не отговарят на изискванията на
Възложителя, не са представени по съответните образци, Възложителят има право да отстрани участника.
(3) При изготвяне на „Техническото предложение” участникът следва да:
1.Потвърди гаранционен срок на изпълнените дейности 12 месеца.
2.Да предложи срок за изпълнение в календарни дни, съобразен с максимално допустимия такъв определен
от Възложителя /до 15 дни/.
3.Да предостави данни във връзка с осъществяване на комуникация по изпълнение на поръчката.
4.Да декларира, че при изготвяне на офертата му са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
закрила на заетостта и условията на труд.
(4) Техническото предложение и приложението към него  се изготвят съобразно изискванията по ал. 3,
предварително обявените условия на поръчката/изискванията, посочени в Техническите спецификации. Ако
техническото предложение не отговаря на изискванията посочени в ал. 3, техническите спецификации,
нормативните уредби и указанията на Възложителя в настоящата документация, участника ще бъде
отстранен от участие.
(4) При изготвянето на Ценовото предложение участниците оферират обща цена за изпълнение на договора,
която да включва цена за изпълнение на ремонта, съгласно  ремонтната ведомост и непредвидени разходи.
Общата цена следва да е съобразена с финансовия ресурс на поръчката; Размерът на Непредвидени разходи е
в размер на 10% от сумата, формирана от цената за изпълнение на поръчката, съгласно ремонтната ведомост.
Приложение към ценовото предложение следва да бъде Остойностена ремонтна ведомост по приложения
образец.
(5) Предлаганата обща цена и единичните цени следва да бъдат числа с не повече от 2 знака след десетичната
запетая, различни и по-големи от нула. Предложените единични цени от участниците следва да включват
всички необходими разходи за изпълнение на съответната дейност включително и водочерпене при
необходимост. Всички единични цени  следва да включват съпътстващи операции и/или материали и/или
други разходи необходими за пълното и качествено извършване на дейността.
(6) При изготвянето на Ценовото предложение не се допуска да бъдат посочвани нулеви стойности и числа
след втория десетичен знак. При наличие на стойности с числа след втория десетичен знак, същите ще бъдат
закръглени до втори десетичен знак. В случай че в офертата на участника се съдържат нулеви стойности или
при закръгляне до втори десетичен знак се получи нулева стойност, участникът се отстранява от
процедурата.
(7) При изготвянето на Ценовото предложение участниците следва да се съобразят с прогнозната стойност,
посочена от Възложителя в чл.3 от настоящата документация за обществена поръчка. Надхвърлянето й ще
бъде основание за отстраняване на участника.
(8) Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на
предложените от него цени. При констатиране на технически грешки, включително и аритметични такива,
участникът се отстранява от участие.
(9) При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.
(10) Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика „Предлагани ценови параметри”.
Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено в него, участникът се отстранява от
участие.
(11) В случай, че офертата на участник не отговаря на поставените от Възложителя условия в предходните
алинеи относно изготвянето на Техническото и Ценовото предложение, същата ще бъде отстранена от
участие в обществената поръчка.
Чл.23. Съдържание на офертите и изисквания:
1. Опис на съдържанието.
2. Заявление за участие – по образец № 1.



3. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – по образец № 2,
подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2, вр. чл. 40, ал. 1 и 2 ППЗОП в съответствие с изискванията на закона
и условията на възложителя:
- за участника /икономическия оператор/, с изключение на участник обединение, което не е юридическо
лице, когато няма необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението.
- за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, а при необходимост от деклариране
на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. /ако е приложимо/
- за всеки подизпълнител /ако е приложимо/,
- за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката /ако е приложимо/.
4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо се прилагат
към ЕЕДОП);
5. Документ за упълномощаване (нотариално заверено пълномощно – оригинал или нотариално
заверено копие), за случаите, когато лицето което подава офертата, не е законният представител на
участника;
6. Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП (когато е приложимо). Участник-обединение, което не е
юридическо лице, следва да представи копие на документ за създаване на обединението и други документи,
от които да е видно: правата и задълженията на участниците в него; представляващия обединението
партньор; разпределение на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще
изпълнява всеки негов член, уговорена солидарна отговорност между членовете на обединението за
изпълнението на договора.
7. Документи по чл. 65, ал. 3 от ЗОП /при позоваване на капацитета на трети лица/ и/или по чл. 66 ал.
1 от ЗОП /при наличие на подизпълнител/и/ (когато е приложимо се прилагат към ЕЕДОП)
8. Офертата (по смисъла на чл.39 ал.3 от ППЗОП) следва да съдържа:
8.1. Техническо предложение по образец № 3, съдържащо:
o предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя
Техническото предложение се представя и на електронен носител, във формат *.doc. В случаи на
несъответствия между електронен и хартиен носител, ще се приема това на хартиения носител.
8.2. Ценово предложение – по образец № 4 и образец № 4а, в запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагани ценови параметри", поставен свободно в опаковката на офертата.
Попълненото ценово предложение по образец № 4 и образец № 4а се представя и на електронен
носител, във формат *.doc. В случаи на несъответствия между електронен и хартиен носител, ще се
приема това на хартиения носител.
Чл.24. В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху
представяните в офертата документи може да бъде положен печат на един от участниците в обединението.
Чл.25. Срок за валидност на офертите - 120 /сто и двадесет/ дни, считано от датата, определена за краен срок
за получаване на оферти.
Чл.26. На основание чл. 39, ал. 1 от ППЗОП с подаването на офертата се счита, че участникът се съгласява с
всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на
договор.
Чл.27. Указания за представяне на ЕЕДОП:

При подаване на оферта в настоящата процедура по ЗОП, участникът декларира липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3-5 от ЗОП и съответствието си с критериите за подбор, с
попълване и подписване на съответната част от Единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП).

1.Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не
използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и
представя един ЕЕДОП, подписан при следните условия:

1.1. от всички лица по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, респ. чл. 40 ППЗОП в съответствие с изискванията на
закона /чл. 67 от ЗОП/ и условията на възложителя.

1.2.Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение
на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от
едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. В този случай в ЕЕДОП могат да се съдържат и
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3-4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за
подбор, ако лицето, което го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

2. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата,
свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по



чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното
лице.

3. Когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава
от всеки от участниците в обединението и се подписва от всяко от лицата по чл. 54, ал. 2 изр. 1 и ал. 3, респ.
чл. 40 ППЗОП. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т.
1-4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо
лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.

4.Отделен ЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, ал. 2 изр. 1 и ал. 3 от ЗОП, респ. чл. 40 ППЗОП се
представя също за всеки подизпълнител и за всички трети лица, чийто капацитет ще бъде ангажиран в
изпълнението на поръчката, при условията на т. 1.1., 1.2., 2 и 3.

В случаите на чл. 54, ал. 2, изр. 2 от ЗОП ЕЕДОП се подава отделно и от юридическото лице,
влизащо в състава на управителните и надзорни органи на участника съгласно регистъра, в който е вписан,
ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, по отношение на основанията по чл.
54, ал. 1 т. 1,2 и 7 за  физическите лица, които го представляват.

На основание чл. 67 , ал. 4 от ЗОП вр. пар. 29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г.
ЕЕДОП се предоставя задължително в електронен вид.  Всеки участник задължително следва да предостави
ЕЕДОП в електронен вид. За целта Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП във формат WORD. ЕЕДОП
се попълва във формат WORD, конвертира се във формат PDF (или еквивалентен, неподлежащ на
редактиране) и се подписва с квалифициран електронен подпис от всяко едно от лицата по чл. 54, ал. 2 и 3,
вр. чл. 40, ал. 1 ППЗОП. Електронно подписаният ЕЕДОП следва да бъде представен от участника по един от
следните начини:

1. Електронно подписаният файл се записва на електронен носител, който се поставя свободно в
опаковката на офертата.

2.Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп до електронен път до изготвения и
подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.н. времеви печат, който да
удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок
за получаване на офертите.

За информация виж методическото указание на АОП, на адрес:
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

За участие в настоящата процедура, участникът /икономическият оператор/ следва да
попълни най-малко следната информация в ЕЕДОП:

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
орган или възложителя

[Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник
на Европейския съюз] – информацията е попълнена от възложителя.

[Име] – ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ – БАН, Варна
[Название или кратко описание на поръчката] – Междукласов ремонт на Научно-

изследователския кораб „Академик”
Част II: Информация за икономическия оператор
A: Информация за икономическия оператор
Попълва се изискуемата информация относно [Идентификация]; [Обща информация –

само с да/не]; [Форма на участие];
Б: Информация за представителите на икономическия оператор - Когато документи, свързани с

участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява участника по пълномощие, в тази
част на ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти – подизпълнители и трети
лица, които участникът ще използва за доказване на способността си да изпълни поръчката. Когато в полето
за отговор е отбелязано „Да, за всяко от лицата се попълва отделен/отделни ЕЕДОП, с попълнена
информация по част II, раздели А и Б и част III, IV и VI. (Под „капацитета на други субекти“ следва да се
разбират третите лица по смисъла на пар. 2, т. 51а от ПЗР на ЗОП /включително подизпълнители/, чийто
капацитет участникът ще използва за да изпълни критериите за подбор, както и техническите лица или
органи, които не са свързани пряко с участника, особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а
при поръчки за строителство – тези, които икономическия оператор може да използва за извършване на
строителството).

Г.Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва



В тази част се отбелязва отговор „Да“ когато участникът предвижда участие на подизпълнители,
но няма да се позовава на техния капацитет за доказване на съответствието си с поставените критерии за
подбор, тъй като самостоятелно отговаря на всички изисквания. В този случай участникът под отговора „Да“
изписва имената, ЕИК или други идентификационни данни на подизпълнителите. Участникът отбелязва
отговор „Не“ когато:

- Няма да използва подизпълнители;
- Ще използва подизпълнители, но ще се позовава на техния капацитет за доказване

способността си да изпълни поръчката /за доказване съответствие с критериите за подбор/. В
този случай участникът посочва подизпълнителите в част В.

Част III: Основания за изключване – попълва се изцяло
А: Основания, свързани с наказателни присъди
Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социално осигурителни вноски
В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение.

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка: по смисъла на чл. 54, ал. 1 т. 1 от
ЗОП от изброените основания за отстраняване, специфични национални основания за отстраняване са:

1. осъжданията за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256-260
НК, както и аналогични на описаните престъпления, когато лицата са осъдени в друга държава
членка или трета страна;

2. забраната за участие в процедури за обществени поръчки на лицата, за които се установи, че са
налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от
същия закон;

3. наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в процедурата.
4. основанията по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно

придобито имущество.
5. наличието на наушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от

Кодекса на труда по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
6. наличието на наушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност по

смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
Деклариране на липсата на горепосочените основания за отстраняване по буква Г става като е достатъчно

да бъде отбелязано единствено „НЕ“ без да се изписват самите основания. При наличие на някое
обстоятелство се изписва изрично наличното обстоятелство. Когато за участник е приложимо изключение по
чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, това обстоятелство се описва подробно.

Част IV: Критерии за подбор
Раздел ά не се попълва.
Б.Икономическо и финансово състояние – в т. 2а) се попълва информация за оборота в сферата,

попадаща в обхвата на поръчката за всяка от последните три приключили финансови години в зависимост от
датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

В.Технически и професионални способности – попълват се т. 1б и т. 10. По  т. 1б за брой години
се посочва „3“ и се попълва таблицата. Точка 10 се попълва само когато участникът е решил да възложи част
от изпълнението на поръчката на подизпълнител/и. Тогава в т. 10 следва да посочи име на подизпълнител/и,
част /в процентно изражение/ от обществената поръчка, който ще изпълнява, както и вида на работите, които
ще извършва/т.

Г.Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление - попълва
се информация относно съответствието на участника с изискванията по чл. 17, ал. 3, т. 3 от документацията
за обществена поръчка в частта, отнасяща се до стандарти за осигуряване на качеството, като участниците
следва да посочат:

- отговор с да/не на формулирания въпрос
- ако отговорът е „да“ следва да се посочи вид на прилагания стандарт за осигуряване на

качеството, издател, № и дата на издаване, срок на валидност и обхват на притежавания сертификат, или
данни за прилагани еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;

- данни за уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа /ако е
приложимо/

Част VI: Заключителни положения



В последният абзац от текста на част VI от  ЕЕДОП се попълва информация за поръчката,
идентична с попълнената в част I. Попълването на образеца ЕЕДОП завършва с [дата], [три имена –
длъжност/и на всички лица по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП].

Забележка: В ЕЕДОП се посочват и националните бази данни или публичните регистри, в които се
съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да
предоставят информация служебно на възложителя. В случай, че съответните документи, описани в
ЕЕДОП са на разположение в електронен формат следва да се посочи уеб адрес, орган или служба,
издаващи документа, точно позоваване на документа /където е приложимо, съгласно образеца/.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време
след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва
информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата. Такива документи се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Раздел VII.
ГАРАНЦИИ

Чл.28. (1) Гаранциите за изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните
форми:
1. парична сума или
2. банкова гаранция или
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
(2) Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за  изпълнение.
(3) Гаранцията по ал.1, т.1 или т.2 може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице -
гарант.
(4) Гаранция за изпълнение се представя преди подписването на договор от Изпълнителя, определен за
Изпълнител. На основание чл.111, ал.2 от ЗОП, Възложителят определя гаранция за изпълнение на
договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от
спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция или да се представи
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя преди
подписването на договора.
(5) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
IBAN: BG71STSA93003106873601,
BIC: STSABGSF,
титуляр ИО – БАН, Варна,
Банка: „БАНКА ДСК” ЕАД
(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:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, 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
прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава
или се издава нова.
(7) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след
прекратяването на Договора.
(8) Банковите/Застрахователни разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя.
Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и
заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-
малък от определения в настоящата процедура.



(9) Гаранцията за изпълнението на договора се задържа, усвоява и освобождава в съответствие с условията
на проекто-договора.
(10) С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане,  под
формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка
(свободна форма) относно авансовото плащане, което е 30 % от възнаграждението по договора.
Тази гаранция се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса и е с валидност като
предложения срок за изпълнението на предмета на поръчката.

Раздел VIII.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Чл.29. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа критерий за възлагане – оптимално
съотношение качество/цена, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, при следните показатели и относителната им
тежест в комплексната оценка:

Срок за изпълнение на ремонтните работи – 40 % тежест.

„Обща цена за изпълнение“ – 60 % тежест.

Определянето на комплексната оценка на всяка оферта ще се осъществи по методика, съгласно
Приложение № 2 към настоящата документация за обществена поръчка.

Раздел IX.
ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ

Чл.31. Изменение на условията
(1) Възложителят може по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да
направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата и в документацията за
обществената поръчка.
(2) Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по ал.1 в 3-дневен срок от
публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.
(3) Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и
решението, с което то се одобрява в 7-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се
оповестява откриването на процедурата.
Чл.32. Разяснения по условията на процедурата
(1) Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и
документацията за участие до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.
(2) Разясненията по т.1 се публикуват в 3-дневен срок от получаване на искането.
(3) Разясненията ще бъдат публикувани в Профила на купувача, на адресите посочени в чл. 8, ал. 1 от
настоящата документация.
(4) Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след законоустановения срок.
Чл.33. Разглеждане и  оценяване на офертите
(1) Отварянето на офертите ще се извърши на датата и часа и мястото, посочени в Обявлението за
обществена поръчка от комисия, назначена от възложителя със задача да извърши разглеждане, оценка и
класиране на офертите.
(2) Комисията за разглеждане и оценка на офертите се назначава и извършва действия по реда и при
условията на чл. 104, чл. 106 ЗОП, раздел VIII от ППЗОП. На отварянето на офертите могат да  присъстват
лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.
(3) Отварянето на ценовите предложения ще се извърши в присъствието на лицата по чл. 54,  ал. 1 от ППЗОП
и с предварително обявление в профила на купувача с дата, час и място на отварянето, публикувано не по-
късно от два работни дни преди отварянето.
(4) Комисията ще извърши оценяване и класиране на офертите по утвърдения критерий за определяне на
икономически най-изгодната оферта, а именно: „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3
от ЗОП. Комплексната оценка на всяка допусната оферта ще се определи по методика за оценка, съгласно
Приложение № 2 към документацията за обществена поръчка.
(5) В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола на комисията по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Възложителят
издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Решението в един и същи
ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
(6) При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110 от ЗОП.



Чл. 34. Сключване на договор
(1) Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител при условията
и по реда на чл. 112.
(2) Преди подписване на договора определеният за изпълнител участник е длъжен да представи актуални
документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи съответствието му с изискванията за лично
състояние, документ за гаранция и попълнен образец на декларация по Закона за мерките срещу изпирането
на пари (ЗМИП).

В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице,
договорът се сключва след като изпълнителя представи заверено копие от удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на
държавата, в която обединението е установено.
(3) Договорът се сключва в съответствие с приложения в документацията проект, допълнен с всички
предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на
поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл.
116, ал. 1, т. 7 /се налагат изменения, които не са съществени/ и са наложени от обстоятелства, настъпили по
време или след провеждане на процедурата.
(4). Възложителят не сключва договор с участника, класиран на първо място в хипотезите на чл. 112, ал. 2 от
ЗОП. В такъв случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на
изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.
Чл. 35.Изменения на договора за обществена поръчка се допускат:
(1) в случаите по чл. 116, т. 2-7 от ЗОП
(2) На основание чл. 116 т. 1 от ЗОП: при намаление на договорена единична или обща цена.

Чл.36. (1) Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси,
които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, ППЗОП, обявлението и документацията за
обществената поръчка.
(2) При противоречие в записите на отделните документи валидни са записите в документа с по-висок
приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:
(1) Решение за откриване на процедурата;
(2) Обявление за обществена поръчка;
(3) Техническа спецификация;
(4) Указания за участие;
(5) Проект на договор за изпълнение на поръчката;
(6) Образци за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

ЗАБЕЛЕЖКА: В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или
еквивалентно/и" навсякъде, където в документацията за обществена поръчка и приложенията й е посочен
стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП.



Раздел X – Договор /проект/, Образци и Приложения:



ДОГОВОР (проект)
за възлагане на обществена поръчка за услуги

Днес, ................. г. между:
”ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ- БАН”, с адрес: гр.Варна, ул. „Първи май” № 40,
БУЛСТАТ: 000080612, представлявано от директора на ИО – БАН, Варна – проф. д-р
Снежанка Петрова Мончева - Публичен възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 9 ЗОП,
наричан по - нататък за краткост – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
[Наименование на изпълнителя],
[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище и
адрес на управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен
код (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета
страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни приложимото според случая],
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в
качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя],
[съгласно [документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или
лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо]],
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 112, ал. 6 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“), вр. чл. 183 от
ЗОП и решение № …………../…………… г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Междукласов ремонт на Научно-
изследователския кораб „Академик”“, възложена чрез проведено публично
състезание, открито с решение № ……………../…………. г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, УИН
в РОП ……………..
се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши муждукласов
ремонт на Научно-изследователския кораб „Академик“, срещу възнаграждение и при
условията на този Договор.

Видът и обемът на видовете дейности, включени в обхвата на ремонта, са подробно
описани в Техническата спецификация и в Ценовото предложение.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави услугите в съответствие с
Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение  на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и Ценовото предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  съставляващи съответно
Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи
неразделна част от него.
Чл. 3. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името,
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от
настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. Договорът влиза в сила на от датата на регистриране в деловодната система на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните



задължения по Договора, но за не повече от 60 календарни дни, считано от датата на
сключването му.
Чл. 5. Срокът за Изпълнението на услугата е до  ....................................... календарни,
съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът започва да тече от датата
на съставяне и подписване на акт за началото на ремонта и е до подписване на акт за
завършване на ремонтните дейности.
Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора: в акваторията на Република България в док на
корабостроителен и/или кораборемонтен завод на Изпълнителя: ..............................
Чл. 7. Свидетелството за годност на НИК „Академик“ е за акваторията на вътрешните
морски води, териториалното море и ИИЗ на Република България - Черно море
(Свидетелство за годност, издадено от  МА-Варна, 29 септември 2017)
Транспортирането на кораба до акваторията на Изпълнителя и обратно е за сметка на
Възложителя. Възложителят поема разходите по транспортирането само ако съоръженията за
извършване на ремонта на Изпълнителя са на разстояние на не повече от 15 мили от
постоянната стоянка на кораба, в противен случай разходите са за сметка на Изпълнителя.
Въвеждането и  извеждането до/от  завода са  задължения  на Изпълнителя, и са за негова
сметка.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл. 8. (1) За предоставянето на услугата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер до: ………….. (словом) лева без ДДС (наричана по-
нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), в т.ч. Цена за изпълненние -
………………. (словом) лв. без ДДС, съгласно попълнена/остойностена ремонтна ведомост и
Цена за Непредвидени разходи, в размер на ............. (словом) лв., без ДДС, съгласно
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
Услугите,  включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението  и за неговите
подизпълнители  (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е  крайна. Единичните  цени/стойности  за отделните  дейности ,
свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на изпълнение на Договора и не подлежат
на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с
разпоредбите на ЗОП.
(4) Общата цена за изпълнение на договора  е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката;
2. при изчерпване общата цена за изпълнение на договора, превишението е за сметка

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на ремонтната ведомост.
4. Единичните цени в ремонтната ведомост включват всички разходи за съответния

вид работа и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената
поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.
(5) Финансирането на настоящия договор е със средства на възложителя.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:
-авансово плащане в размер на 30% от цената по договора, в срок от 5 работни дни от датата
на сключване на договора и  въз основа на представени: фактура и гаранция, покриваща
целия размер на авансовото плащане без ДДС. Авансът се счита за върнат след като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави документи (акт), че минимум 30 % от стойността по договора
са изпълнени и са приети от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Авансовото плащане се



възстановява чрез удръжки (една или повече) от дължимото към Изпълнителя окончателно
плащане;
- Окончателното плащане – в срок до 30 дни от извършване на всички ремонтни работи,
описани в Ремотна ведомост и подписан двустранно Акт за край на ремонта и приемането му
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след представена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Инсититут по окенаология-БАН).
Чл. 10. Отчитането/приемането на дейностите предмет на поръчката въз основа на:
-утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от назначената от него комисия Протокол/Акт за
край на ремонта  и приемане на кораба с изразено положително становище на комисията за
изпълнение на ремонтните работи.
- Завършена технология с всички необходими операции;
- Изпълнени ремонтни дейности в съответствие с  всички действащи към момента на
изпълнение норми   за съответния вид работа съгласно действащото европейско и и
национално законодателство;
- Качеството на извършваните ремонтни работи ще бъде наблюдавано от
Класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна агенция
„Морска администрация”, като  всеки етап от ремонта ще се счита за приет, ако е приет и от
представителя на Класификационната организация .
- Изпълнени предписания, предявени от комисията назначена от Възложителя и
специализираните контролни органи;
- Единичните цени, посочени в Ремонтната ведомост от ценовата оферта са окончателни и не
се променят при промени в цените на труда, материалите, оборудването и др., освен в
случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.
- В случай, че в единична цена от Ремонтната ведомост от ценовата оферта не са включени
цени на съпътстващи операции и/или материали и/или други разходи за пълното и
качествено извършване, няма да се допуска разплащането им допълнително и същите ще
останат за сметка на Изпълнителя.
- Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната
цена за тази работа.
- Изпълнените работи се остойностяват по договорените цени и действително изпълнените
количества;
- В случай, че за сметка на определен вид работа от Ремонтната ведомост ще се изпълнява
друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се
извърши със заменителна таблица. Изпълнението на работите, описани в заменителната
таблица ще може да започне едва след одобрението на заменителната таблица от
Възложителя.
- Изпълнението на непредвидени работи* ще става с издаване на Нараждания за промяна.
Нарежданията за промяна ще се изготвят от Възложителя и трябва да бъдат добре
обосновани; описание на необходимостта от изработването на съответния вид работа;
отделна ремонтна ведомост подписана от   изпълнител и Възложител. Единичните цени ще
бъдат тези от подписания договор. При необходимост от нова единична цена, се доказва с
анализ одобрен от Възложителя. Непредвидени разходи,  се усвояват само и единствено при
необходимост от ремонт, след вдигане на кораба на док, съгласувани и обективирани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Класификационната  организация БКР и ИА „Морска администрация”,
по съответния ред.
*Непредвидени обстоятелства са обстоятелства, които са възникнали след сключването
на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са
резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението
при договорените условия. Непредидени обстоятелства са установените при дефектация
на корпуса на кораба, корабните системи, машини и механизми дефекти, които не



позволяват експлоатацията на съответната система или на кораба без да бъде извършен
ремонт, скрити повреди, констатирани при ремонта. Тези обстоятелства се констатират
с протокол, който се подписва от Възложителя и Изпълнителя, а когато касаят
поднадзорки на класификационната организация системи и БКР
Чл. 11. (1) Всички плащания по този Договор се извършват  в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: […………………………….]
BIC: […………………………….]
IBAN: […………………………….].
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи
промени по ал. 1 в срок от 5 (пет) работни дни, считано от момента на промяната. В случай
че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно
извършени.
Чл. 12(1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението
може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите,
заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ искането за плащане
на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище,
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване
на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора, и заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от
подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да
извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента
на отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ
СРЕДСТВА

Гаранция за изпълнение

Чл. 13. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от Стойността на
Договора без ДДС, а именно ……… (…………………………)лева („Гаранцията за
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на  Договора.
Чл. 14. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и
приложимото право, включително когато изменението е свързано с  индексиране на Цената ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 5(пет)
работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) 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. 15 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора.



Чл. 15. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
Банка: […………………………….]
BIC: […………………………….]
IBAN: […………………………….].
Чл. 16. (1) 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:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително
съгласувана с  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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 прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на
банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на  застрахователна полица,  издадена в
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се
лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора  плюс 30 (тридесет)
дни след прекратяването на Договора .
(2) 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.
Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след  приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на
услугата в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. [11] от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или на банката;
3. когато е във формата на застраховка – чрез  връщане на оригинала на застрахователната
полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
упълномощено от него лице или изпращане на писмено уведомление до застрахователя.
(3) 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 .
Чл. 19. 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.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в
следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора 20 дни след
подписване на договора;
2. при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
Чл. 21. В 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.
Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) работни
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 чл. 13 от Договора.

Гаранция за авансово предоставени средства
Чл. 23. (1) В срок до 5(пет) работни дни от подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените
средства в размер на ……… (…………………………) лева.
(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на изискванията на Чл. 15 – 17.
(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след
връщане или усвояване на аванса.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово
предоставени средства
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията
за изпълнение  и Гаранцията за авансово предоставени средства  са престояли при него
законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 – 12 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;



Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените
срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2.  да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.
46 от Договора;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП /да възложи
съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
и да контролира изпълнението на техните задължения ;
6. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
7. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в
офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия Договор. 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.
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни качествено и в уговорения срок възложените
му дейности по извършване на ремонта, със собствени трудови и материални ресурси,
съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.Да осигури свободен достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,   по всяко време  за упражняване на
контрол.
10. Да отстрани за своя сметка незабавно всички причинени недостатъци и грешки,
констатирани по време на изпълнение на ремонта.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените ремонтни работи за срок от 12
месеца от датата на подписване на акт за завършване на ремонтните работи и се задължава да
спазва гаранционния  срок.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да  получи  Услугата в  уговорения срок , количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и
да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва
проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да
пречи на изпълнението;
3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване, в съответствие с уговореното в чл. 32 от
Договора;
4. да не приеме изпълнението в съответствие с уговореното в чл. 31 от Договора;
Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме работите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този
Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в
този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания
или ограничения съгласно приложимото право;



4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл.
46 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение и Гаранцията за
авансово предоставени средства, съгласно клаузите на чл. 18/23 от Договора;

Специални права и задължения на Страните
Чл. 29а.(1) Наблюдение:
1.Цялата дейност по ремонта и докуването ще бъдат  извършени под наблюдението на
класификационната организация  БКР и Изпълнителна агенция“Морска администрация“.
2.Възложителят определя като  свои  представители :

а) .................
б) ..............
в)  ...................

Упълномощените представители  ще  наблюдават  извършването по предмета  на
договора, качеството  на извършваните ремонтни работи, както и да приемат  приключените
работи.
3.Изпълнителят е длъжен да подсигури  на упълномощените  представители  на Възложителя
свободен  достъп по всяко време  до  всички помещения и  райони на дейност,  тестванията
и  до всички  изпитания, които  ще бъдат  извършвани, както и да представи на тяхно
разположение техническата документация и дава необходимата информация отнасяща се за
ремонта.
4.Възложителят има право да остави на кораба по време на ремонта екипажа  или част от
него.
(2)Гаранционни срокове и Гаранционно обслужване:
1.Изпълнителят гарантира качеството на изпълнените ремонтни работи и вложените от него
материали и оборудване и съответствието им с техническите условия и Правилата  на БКР и
ИАМА, или съгласно друго писмено споразумение за срок от 12 календарни месеца от датата
на подписване на Акта за край на ремонта.
2зпълнителя не носи отговорност за дефекти на/ или причинени от монтирано оборудване
или материали, доставени от Възложителя, както и за дефекти, дължащи се на невниманието
на екипажа при обслужването и подържането на машините и съоръженията, така и за такива,
дължащи се на нормално износване.
3.При възникване на гаранционни задължения, Възложителя трябва да уведоми Изпълнителя
своевременно, за да може последния да изпрати свой представител който да подпише
рекламационния  акт, ако е  налице  гаранционно задължение. Рекламираните дефекти следва
да бъдат отстранени от изпълнителя в 7 дневен срок след предявяване на рекламацията
изцяло със средства и материали, работна сила и за сметка на изпълнителя. Ако дефектите
не бъдат отстранени от изпълнителя в горепосочения срок, възложителя има право сам да
отстрани тези дефекти за сметка на изпълнителя, в който случай последният дължи  връщане
на средства, изразходвани за отстраняване на съответния дефект.
4.Рекламациите за изпълнение на гаранционни задължения се предявяват в писмена
форма.Достоверни констатации за дефекти, пораждащи гаранционни задължения на
Изпълнителя са актове, протоколи и експертизи на Класификационни  и  специализирани
сървейорски организации.
(3) Допълнителни условия:
1. Застраховката на кораба и екипажа за времето на докуване в плаващия док е задължение
на Собственика .



2. Изпълнителят носи отговорност и следва да осигури застраховка на кораба до размера на
фактическите щети и повреди, произлезли от неговите виновни действия върху кораба по
време на докуването. Такава отговорност отпада, ако повредите и щетите са произлезли от
страна на екипажа.
3. Цялата организация на противопожарната безопасност на борда на кораба е право и
задължение на Възложителя.
Осигуряване на изискванията за ППО при извършване на докуването е задължение на
Изпълнителя.
Изпълнителят е длъжен предварително да съгласува с Възложителя организацията на
осъществяване на ППО при  извършване  на докуването на кораба .
4. Всички ремонтни работи на док ще бъдат извършвани съгласно Ремонтната ведомост и
Правилата на Класификационната организация-БКР и ИАМА.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 30. Предаването на изпълнението на Услугата се документира с утвърден от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подписан от назначената от него комисия Протокол/Акт за край на
ремонта  и приемане на кораба с изразено положително становище на комисията за
изпълнение на ремонтните работи.
Чл. 31. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до
отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. да откаже да приеме изпълнението  при съществени отклонения от договореното /  в
случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че  не могат да бъдат
отстранени в рамките на  срока за изпълнение по Договора .
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с
подписване на окончателен Акт за край на ремонта , подписан от Страните в срок до 10
(десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към
този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в Приемо-
предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на
санкция, съгласно чл. 32 – 36 от Договора.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1% от Цената за всеки ден забава, но не
повече от 5% от Стойността на Договора.
Чл. 33. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна
дейност от ремонтната ведомост или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
посочени в  Техническата спецификация и ремонтната ведомост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено  съответната  дейност ,
без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение
на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за
изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% от Стойността на Договора.
Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.



Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 дни от настъпване на
невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 20 дни след
подписване на договора;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на
поръчката /Техническата спецификация и Техническото предложение и ремонтната
ведомост.
Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време .
Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  В последния случай,
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от
Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по
този Договор.
Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;



б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на
Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово
предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи
на връщане, за периода от от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми
Чл. 44. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е
длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби,
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички
приложими правила и изисквания, свързани с 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.

Конфиденциалност
Чл. 45. (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 („Конфиденциална информация“). Конфиденциална
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау,
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението
на Договора. [Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на
изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на
придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.]
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова,
търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания,
документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата
Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и
оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на
работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси,
свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни,
образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или



други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен
вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, 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;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява
незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна, всички
негови/нейни  поделения, контролирани от  него/нея  фирми и организации, всички
негови/нейни  служители и наети от  него/нея] физически или юридически лица, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна  отговаря за изпълнението на тези задължения от
страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и
след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления
Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано
или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 47. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора  и по договорите за подизпълнение  могат да бъдат прехвърляни или залагани
съгласно приложимото право.

Изменения
Чл. 48. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в
писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията
на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл. 49. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента
на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до



минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5
дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата
сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се
дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 50. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима,
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от
повелителна правна норма, ако има такава.
Чл. 51. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това
да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността
на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като
цяло.

Уведомления
Чл. 52. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по
факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………………………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: ………………….
Тел.: ………………………………………….
Факс: …………………………………………
e-mail: ………………………………………..
Лице за контакт: ………………………………………….
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони
и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в
срок до 3 дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси,
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,



срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 дни от
вписването ѝ в съответния регистър.

Език
Чл. 53. (1) Този Договор се сключва на български.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи,
свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и
при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или негови представители или служители , са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право
Чл. 54. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.
Чл. 55. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.

Разрешаване на спорове
Чл. 56. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение
или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните
чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от
компетентния български съд.

Екземпляри
Чл. 57. Този Договор   е изготвен и подписан в  3 (три) еднообразни екземпляра.

Приложения:
Чл. 58. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 – Техническа спецификация ;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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