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І. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1. Обща информация 

Община  Сухиндол  реализира  проект:  "Повишаване  знанията  и  уменията  на
служителите  на  община Сухиндол",  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма
"Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките
ресурси”,  2.2.  „Компетентна  и  ефективна  държавна  администрация”, финансиран  по
бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11

Общата  цел  на  проекта  е  повишаване  капацитета  на  общинските  служители  за
ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.

Специфичните цели на проекта са следните:
1. Повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от общинските 

служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията.

2. Повишаване квалификацията на общинските служители в община Сухиндол.

В изпълнение на цитирания проект, община Сухиндол ще проведе публична покана, за
определяне  на  изпълнител,  по  реда  и  условията  на  Глава  Осем  "А"  от  Закона  за
обществените поръчки с предмет:

„Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на
Община Сухиндол по ключови компетенции", в изпълнение на проект: "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-
2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор
№ 13-22-31/10.12.2013."

2. Техническо задание:
Избраният за изпълнител по настоящата публична покана следва да разработи на 1

бр. тръжна документация за провеждане на процедура по чл.14, ал.3, т.2 от  Закона за
обществените поръчки, при спазване на българското законодателство и изискванията на
УО на ОПАК в съответвтвие със следното задание:

2.1. Предмет на изготвената процедура:

"Избор  на  изпълнител  за  провеждане  на  обучения  на  служителите  на  Община
Сухиндол  по  ключови  компетенции",  в  изпълнение  на  проект:  "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  “Административен  капацитет”
2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по
Договор № 13-22-31/10.12.2013."
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Тъй  като  избраният  за  изпълнител  по  настоящата  публична  покана  следва  да
изготви документацията за възлагане на процедура по чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП за Дейност2
Обучения  по  ключови  компетенции  на  проект "Повишаване  знанията  и  уменията  на
служителите  на  община  Сухиндол" който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на
Оперативна  програма  “Административен  капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от
Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд,  самите обучения  по  ключови
компетентности са предварително определени в проекта както следва:

Обучение №1 -  Комуникативни и презентативни умения
В обучението ще бъдат включени 20 служители, на ръководни и експертни позиции

ва общинска администрация. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа.

Обучение  №2 -  Интеграция  на  малцинствата  и  ролята  на  общинските
служители за реализирането на интеграционните процеси

В  обучението  ще  бъдат  включени  15  служители,  пряко  ангажирани  с
административното обслужване в общината, както и кметовете и кметските наместници,
осъществяващи го по населени места. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа. 

 Обучение №3 -  Социални отношения и ефективни преговори
Продължителността на обучението е 3 дни, 20 учебни часа. В обучението ще бъдат

включени 20 служителя на ръководни и експертни позиции в администрацията.

Обучение №4 -  Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на
организационна принадлежност и идентификация

Продължителността на обучението е 3 дни, 20 учебни часа. В обучението ще бъдат
включени  20  служителя.Обучението  е  насочено  към  всички  служители  в
администрацията  предвид  важността  на  тематика  за  подобряване  на  социално-
психологическия климат.

2.2.  Прогнозната  стойност на изготвената  процедура:  48 645,83  лв  безДДС
(58 375,00 лв с ДДС).

2.3. Критерий за оценка на офертите:  "Икономически най-изгодна оферта "

Забележка: Тръжната  процедура  следва  да  бъде  изготвена  в
съответствие  със  Закона  за  обществените  поръчки  и  Правилника  за
прилагане на Закона за обществените поръчки. Изготвените документи следва
да  бъдат  изготвени  в  съответствие  с  изискванията  на  Оперативна  програма
„Административен капацитет” 2007-2013 г.

При подаване на офертата за участие по настоящата публична покана участникът следва да
приложи  Обяснителна  записка  в  съответствие  с  изискванията  на  Възложителя  и
Техническата спецификация. Приложената от участника "Обяснителна записка" не подлежи
на оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите и следва да съдържа минимум:

Обосновка на участника
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• Предложение  за  изпълнението  на  основните  въпроси  (ключовите  моменти),
свързани с постигането на целите на договора 

• Обяснение  на  индентифицираните  предпоставки  (допускания)  и  рискове,
оказващи влияние  върху  изпълнението  на  договора  и  предложение  за  минимизиране  на
рисковете

Стратегия на участника
• Списък  и  предложение  за  дейностите,  необходими  за  постигане  целите  на

поръчката и на изискванията на Техническата спецификация.
• Методи и инструменти за изпълнение на услугата.
• Съответствие  на  разпределението  на  задачите  и  отговорностите  между

експертите във връзка с изпълнение на дейностите 

II. Прогнозна стойност на поръчката:

Прогнозната  стойност за изпълнение на настоящата поръчка е в размер на  2
916,67 лв.  без  ДДС или  3  500,00 лв  с  ДДС,  като  същатата  се  явява  и  максимална
стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. 

Оферти, надвишаващи прогнозната стойност на обществената поръчка  няма
да бъдат допуснати до оценка.

III. Срокове по повод изпълнение на публичната покана:

В своето Предложение за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи:

1.   Срок  за  разработване  на пълен набор от документи за възлагане на
процедура по ЗОП,  считано  от  датата  следваща  датата  на  получаване  на  цялата
необходима информация за изпълнение на договора, придружена с Възлагателно писмо;

2.  Срок  за  отстраняване  на  открити  неточности  и  непълноти  в  предадените  от
Изпълнителя  документи  -   представлява  предложения  от  участника  срок,  посочен  в
календарни дни, считано от датата следваща датата на получаване на  уведомление от
Изпълнителя за установено несъответствие или непълнота.

Предложените от участника срокове подлежат на оценка в Методиката за оценка на
офертите.  Като  участникът  следва  да  се  съобрази  с  максималните  заложени  от
Възложителя срокове за изпълнение и организиране на отделните дейности, посочени
в методиката за оценка на офертите.

    IV. Оферта:
При изготвяне на предложението, всеки участник трябва да се придържа точно към

условията,  обявени  от  възложителя.  При  изготвянето  на  ценовата  оферта  участниците
следва да съобразят, че сключеният договор не може да се изменя или допълва за срока на
неговото действие, освен в случаите предвидени в закона.
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Данните  в  ценовото  предложение  се  отпечатват  или  попълват  с  неизтриваемо
мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на
участника. 

V. Схема на плащане: 
           Поръчката се финансира от Оперативна програма "Административен капацитет"
2007-2013г.  и  Община  Сухиндол,  за  реализацията  на  проект  „Повишаване  знанията  и
уменията на служителите на община Сухиндол ”.
            Не се предвижда авансово плащане.

Не се предвиждат междинни плащания.
Окончателното плащане е в размер на 100% от дължимото възнаграждение, платимо

по съответната банкова сметка на избрания за изпълнител участник, в срок до 30 (тридесет)
календарни  дни  след  датата  на  подписване  на  двустранен  Приемо–предавателен  или
Констативен  протокол  за  окончателно  изпълнение  на  работата  работата  (подписване  на
договор между Община Сухиндол с избрания за изпълнител по процедурата по чл. 14, ал.3
от ЗОП), възложена с предмета на договора и представена фактура от изпълнителя.

VI. Общи условия за участие
1.  Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14,
ал.  4,  т.  2  от  ЗОП  може  да  бъде  всяко  българско  и/или  чуждестранно  физическо  или
юридическо  лице,  както  и  техни  обединения.  Всеки  от  участниците  в  процедурата  на
настоящата  поръчка  се  представлява  от  управителя/управителите  си  или  от  специално
упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 

2. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи,
издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал.1, т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП.

1.Икономически и финансови възможности:
        Участникът следва да е реализирал специализиран оборот от извършвана дейност, с
предмет  сходен  на  предмета  на  настоящата  поръчка  през  последните  3  приключили
финансови години – 2011, 2012 и 2013 в размер на не по-малко от  3 000,00 лв. (три хиляди
лева) без ДДС;

Забележка: Под   "предмет сходен  на  предмета  на  настоящата  поръчка"   следва  да   се
разбира  изработване   на   документации   за   възлагане   на   процедури   по   Закона   за
обществените поръчки”.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванието за минимален
реализиран  оборот  се  прилагат  към  обединението  участник,  а  не  към  всяко  от  лицата,
включени в него, като документите, с които се доказва съответствието с това минимално
изисквание  се  представят  само  от  участника  в  обединението,  чрез  когото  обединението
доказва съответствието си с критериите за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 
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  В  случай,  че  участникът  предвижда  участие  на  подизпълнител/и,  минималното
изискване за реализиран оборот се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на
тяхното участие в изпълнение на поръчката,  в съответствие с нормата на чл. 56, ал. 2 от
ЗОП,  а  документи,  доказващи  съответствието  с  поставения  критерии  за  подбор  се
представят за всички подизпълнители.

Покриването на това минимално изискване се доказва със следните документи:  

 Информация за реализирания специализиран оборот от дейности,  с предмет сходен
на предмета на настоящата поръчка,  изпълнени през последните 3 (три) приключени
счетоводни години - 2011, 2012 и 2013г. – Приложение №6;

2.Технически възможности, квалификации и опит:

       2.1. Участникът следва да е изпълнил минимум 2  (два) договорa с предмет, сходен на
предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано до датата на подаване
на оферта от съответния участник.

Забележка: Под   "предмет сходен  на  предмета  на  настоящата  поръчка"   следва  да   се
разбира  изработване   на   документации   за   възлагане   на   процедури   по   Закона   за
обществените поръчки”.

          2.2. Участникът следва да разполага с минимум един експерт отговарящ на следните
изисквания:

Експерт "Юрист"
1)  образование  -   висше  образование   степен  „магистър”,  специалност  Право  или
еквивалент;
2) общ трудов стаж - минимум 3 (три) години;
3)  специфичен  професионален  опит -  участие  в  написването  на  минимум  2  (две)
документации за възлагане на процедури по Закона за обществените поръчки.

           За  целите на настоящата процедура под „еквивалент” следва да се разбира
специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където
съответната специалност е наименована по друг начин.

            Участникът  може  да  посочи  и  други  експерти,  които  да  включи при
изпълнението на поръчката.
                         В случай,  че  участникът  участва  като  обединение/консорциум,  което  не  е
юридическо  лице  минималните  изисквания  за  технически  възможности  се  прилагат  за
обединението като цяло, а не към всяко от лицата включени в него.

            В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнител/и, минималните
изисквания за технически възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и
дела на тяхното участие в изпълнение на поръчката, в съответствие с нормата на чл. 56, ал.
2 от ЗОП. 
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Покриването  на  минималните  технически  изисквания  се  доказва  със  следните
документи:  

 Списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка
за последните три години, считано до датата на подаване на настоящата оферта - 
Приложение №7;

 Референции за добро изпълнение към договорите, посочени в списъка;
 Списък на предложения от участника екип ангажиран в изпълнението на поръчката; -

Приложение №8;
 Доказателства за покриване на минималните изисквания, заложени от Възложителя,

в изискването му към експерт, ангажиран с изпълнение на поръчката
- разположение  на  експертите  по  повод  изпълнение  на  поръката   -   Декларация  за

разположение  на  експерта,  в  случаите,  когато  експертът  не  е  в  трудово
правоотношение с участника- Приложение №8-1

- автобиография;
- завършено образование   - заверени копия на дипломи за завършено образование
- трудов стаж   - копия от трудови/осигурителни книжки; 
- участие в    писането на документации по ЗОП   - списък  на документациите в чието

написване  е  участвал  експертът,  с  посочване  на  предмет  на  изготвената
документация  и  възложител.  Списъкът  следва да  е  придружен с   референции  за
добро изпълнение (издадени от работодател или възложител)  за  вписаните в него
процедури по ЗОП.

            В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е
юридическо  лице  документите  за  доказване  на  минималните  изисквания  за  технически
възможности се представят само от лицата, от които ще се доказва критерия за подбор.

            Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката,  документите  за  доказване  на  техническите  възможности  се  прилагат  и  за
подизпълнителите.

            Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни  обединения,  същите  представят  еквивалентни  докумененти  на  тези  изисквани  от
Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. 

             В  случай, че участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо
лице  или  техни  обединения  и  документите  за  доказване  на  минималните  изисквания  за
технически възможности са на чужд език, то те следва да се представят и в превод.

VII. Критерий за оценка:  “Икономически най-изгодна оферта”

Методика за определяне на комплексната оценка
Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана
икономически най-изгодната оферта, т.е.  участник,  чиято оферта в най-голяма степен
отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания. 
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Показатели за оценка:
• Цена;

• Срок  за  разработване  на  пълен  набор  от  документи  за  възлагане  на
процедура по ЗОП; 

• Срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените
от Изпълнителя документи.

Относителна тежест на показателите за оценяване:
• Цена - 30%

• Срок  за  разработване  на  пълен  набор  от  документи  за  възлагане  на
процедура по ЗОП - 40%

• Срок за отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените
от Изпълнителя документи.- 30%

      Определяне на комплексната оценка „КО”: 

      Оценката на всяко предложение „КО” се извършва по 3 основни показателя: Ц -
Цена-  с  тежест  30  %,  С  -  Срок  за  разработване  на  пълен  набор  от  документи  за
възлагане на процедура по ЗОП - с тежест 40% ; О - Срок за отстраняване на открити
неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи  - 30;

 Показателят  -  Цена  (Ц)  е  с  тежест  30%  в  комплексната  оценка  -
представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира
по следния начин :

                 
           Ц= (Цmin / Цi) x 100 

Където  Цi  e  предложена  крайна  цена  (без  ДДС)  съгласно  Ценовото  предложение  на
съответния участник.

и Цmin  e минималната предложена крайна (без ДДС) цена съгласно Ценовото предложение
на участника предложил най-ниска цена.

 Показателят - Срок за разработване на пълен набор от документи за възлагане на
процедура по ЗОП в   календарни дни (с)  –  с  тежест  40 % в комплексната
оценка - максимална оценка – 100 точки. 

            Срок за разработване на пълен набор от документи за възлагане на процедура по
ЗОП,  посочен  в  календарни  дни,  включващ  времето  от  датата  следваща  датата  на
получаване  на цялата необходима информация за изпълнение на договора, придружена с
Възлагателно  писмо от  Изпълнителя  за  извършване  на  дейността,  до  окончателното
изпълнение на дейността от Изпълнителя и предаване на извършеното  на Възложителя с
приемо-предавателен или констативен протокол.
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 Като     С = (Сmin /Сi ) x 100

Където  Сmin –  минимален срок  в календарни  дни  за  разработване  на  пълен  набор  от
документи за възлагане на процедура по ЗОП,  съгласно  Предложението за изпълнение на
поръчката на участника предложил най-кратък срок за изпълнение.

Където Сi - предложен срок в календарни дни за разработване на пълен набор от документи 
за възлагане на процедура по ЗОП  на оценяваната оферта;

           Предложеният от участника срок за  разработване на пълен набор от документи за
възлагане на процедура по ЗОП не бива да надвишава 30 (тридесет) календарни от датата
следваща датата на получаване от  Изпълнителя на  Възлагателно писмо за дейността.
         Участник предложил срок по-дълъг от 30 (тридесет) календарни ще бъде отстранен
от участие от настоящата процедура.

 Показателят- (О) Срок за отстраняване на открити неточности и непълноти
в  предадените  от  Изпълнителя  документи  -  представлява  предложения  от
участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от датата следваща
датата  на  получаване  на  Уведомление  от  Изпълнителя  за  установено
несъответствие  или  непълнота  в  съдържанието  на  функционалния  анализ  до
окончателното отстраняване на тези неточности и непълноти и представяне на
документ, съответстващ на изискванията на Възложителя с приемо-предавателен
протокол.- Максимална оценка  - 100 точки.  Тегловен коефициент в оценката –
30%.

Като  О= (Оmin /Оi ) x 100 

           Където Оi e предложен срок за отстраняване на открити несъответствия и непълноти,
в предадените от Изпълнителя документи, в календарни дни, съгласно  предложението за
Отстраняване  на  открити  несъответствия и  непълноти,  в  предадените на  съответния
участник.

            и  Оmin  e най-кратък срок в офертите на участниците в календарни дни   за
отстраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи,
съгласно   предложението  за  Отстраняване  на  открити  несъответствия и  непълноти,  в
предадените от Изпълнителя документи на участника предложил най-кратък срок

Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка

по формулата:

КО = С х 40% + О х 30% + Ц х 30%

На първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Оценка  на  административно  съответствие  на  офертата  и  на  капацитета  на
участника.
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По  време  на  оценката  на  административното  съответствие  и  на  капацитета  на
участника се оценяват съответствието на представената оферта с изискванията, описани в
указанията за участие в обществената поръчка.

Детайлно се разглеждат и оценяват документите, описани подробно в Указанията за
участие в обществената поръчка.Тези документи се разглеждат и оценяват за наличие и за
коректност,  т.е.  дали  документът  е  в  правилен  формат,  от  правилната  институция,  с
правилното съдържание и с правилните срокове. 

Оценка на ценовото предложение

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да
се  установи,  че  са  подготвени  и  представени  в  съответствие  с  изискванията  на
документацията за участие в процедурата.   

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:
• при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното

изражение на сумата;
• ако е допусната аритметична грешка при пресмятането/изчисленията от участника,

комисията извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума;
Комисията изпраща писмо до участника, с което го уведомява за допусната грешка и

иска той да потвърди коригираната сума. Участникът може да:
• Приеме корекциите и да продължи участието си в процедурата:
• Не се съгласи с корекциите на комисията и докаже, че комисията  не е  изчислила

вярно  сумата.  В  тази  хипотеза  комисията  приема  сумата  посочена  от  участника  и  той
продължава по-нататъшното си участие в процедурата:

• Не се съгласи с корекциите на комисията, но не успее да докаже, че посочената от
него сума е вярна и изчисленията на комисията се окажат верни. В тази хипотеза той отпада
от по-нататъшно участие в процедурата.

VIII. Подготовка и подаване на оферти
1. На основание чл. 101г., ал. 1, от ЗОП, Възложителят назначава със Заповед, „Длъжностни
лица”, на които възлага да разгледат и оценят представените оферти.

 Всеки  участник има право да представи само една оферта 

  При подготовката  на офертата  всеки участник трябва да се придържа точно към
условията, обявени от Възложителя.

  Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква
нотариална  заверка,  трябва  да  са:  заверени  (когато  са  копия)  с  гриф  „Вярно  с
оригинала”,  подпис и мокър печат,  всички документи,  свързани с предложението,
трябва  да  бъдат  на  български  език  или  в  превод  на  български  език,  ако  в
предложението са включени документи, референции или сертификати на чужд език,
същите трябва да са придружени от официален превод на български език.

2. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъде
оформена  по  приложените  към  документацията  образци.  Условията  в  образците  от
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документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни
от тях.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва
наименованието  на  поръчката,  за  която  подава  оферта,  име  на  участника,  адрес  за
кореспонденция, телефон,факс и e-mail. 

4. Пликът трябва да съдържа следните документи:
 Списък на документите, съдържащи се в офертата
 Писмо към оферта – Приложение № 1
 Декларация за запознаване с условията на поръчката - Приложение №2;
 Административни сведения - Приложение №3;
 Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

Закона за Търговския регистър;
 Декларация за участие на подизпълнител - Приложение №4;
 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №5;(ако е 

приложимо)
 Информация за реализирания специализиран оборот от дейности,  с предмет сходен

на предмета на настоящата поръчка,  изпълнени през последните 3 (три) приключени
счетоводни години - 2011, 2012 и 2013г. – Приложение №6

 Списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка
за последните три години, считано до датата на подаване на настоящата оферта - 
Приложение №7;

 Референции за добро изпълнение към договорите, посочени в списъка;
 Списък на предложения от участника екип ангажиран в изпълнението на поръчката; -

Приложение №8;
 Доказателства за покриване на минималните изисквания, заложени от Възложителя,

в изискването му към експерт, ангажиран с изпълнение на поръчката
- разположение  на  експертите  по  повод  изпълнение  на  поръката   -   Декларация  за

разположение  на  експерта,  в  случаите,  когато  експертът  не  е  в  трудово
правоотношение с участника- Приложение №8-1

- автобиография;
- завършено образование   - заверени копия на дипломи за завършено образование
- трудов стаж   - копия от трудови/осигурителни книжки; 
- участие в    писането на документации по ЗОП   - списък  на документациите в чието

написване  е  участвал  участникът,  с  посочване  на  предмет  на  изготвената
документация. Списъкът следва да е придружен с  референции  за добро изпълнение
(издадени от работодател или възложител) за вписаните в него документации.

 Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №9;
 Към  Предложението  за  изпълнение  на  поръчката  -   Приложение  №9,  участникът

прилага  и Обяснителната записка,  в  съответствие  с  Техническите  спецификации.
Когато Предложението за изпълнение на поръчката и/или Обяснителната записка  не
съответстват  на  техническите  спецификации  участникът  ще  бъде  отстранен  от
участие по обособената позиция.

 Ценово предложение - Приложение №10;
 Пълномощно  на  лицето  подписващо  офертата (когато   не   е   подписана   от

управляващия участника);
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 Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата;

От участие се отстраняват оферти, които са непълни или не отговарят на предварително
определените условия в тази  Документация. 
Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците.

         IX. Специфични изисквания
 Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо
лице,  тогава  участниците  в  обединението  сключват  споразумение,  което  трябва  да
представят с офертата си. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа
клаузи, гарантиращи следното: 

 всички  членове  на  обединението  са  отговорни,  заедно  и  поотделно  за
подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението
на бъдещия договор по нея; 

 водещият  член  (лидерът)  на  обединението  е  упълномощен  от  останалите
членове да  задължава,  да  получава  указания  за  и от  името  на  всеки член  на
обединението;

 цялостното изпълнение на бъдещия договор, включително и разплащанията по
него, са отговорност на водещия член (лидера) на обединението;

 всички членове на обединението са задължени да останат заедно в обединението
за целия период на изпълнение на бъдещия договор по настоящата обществена
поръчка. 

         В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо
лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена
поръчка. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. След
подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.
         В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо  лице  може  да  участва  само  в  едно  обединение.  Лице,  което  участва  в
обединение в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

         Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата
на участника, както и регистрацията на обединението по БУЛСТАТ (ако обединението е
регистрирано преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка).

            X.  Подаване на офертата
1.  Подаването  на  офертата  задължава  участниците  да  приемат  напълно  всички

изисквания  и  условия,  посочени  в  тази  документация  при  спазване  на  Закона  за
обществените поръчки (ЗОП) и другите  нормативни актове,  свързани с изпълнението на
предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на
участника  може да доведе до отстраняването му.

2.  Офертата  се  представя  в  писмен  вид,  на  хартиен  носител  в  срок,  посочен  в
публучната покана.

3.  Участниците  предават  офертите  си  в  запечатан  непрозрачен  плик,  на  който  е
посочен  адресът  на  възложителя:  община  Сухиндол,  гр. Сухиндол,  ул.  „Росица“  №.106,
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наименованието  на  предмета  на  поръчката,  наименованието  на  участника,  адрес  за
кореспонденция, телефон, факс, имейл.

4. Пликът с офертата на участника трябва да бъде запечатан така, че да не може да
бъде отворен, без да се повреди опаковката му.

5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър.

6.  Възложителят  не  приема  за  участие  в  процедурата  и  връща  незабавно  на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан
или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя.

7. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за
сметка на участника.

          XI. Срок на валидност на офертата
       Срокът на валидност на офертите е  60 (шейсет) календарни дни,  включително от
крайния срок за получаване на офертите. 
        Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на
офертите до сключване на договор. 
        Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта
с по - кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо поискване от
страна на Възложителя.

          XII. Комуникация между възложителите и участниците
           Комуникацията и действията на възложителя и на участниците свързани с настоящата
процедура са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо
с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до
Кмета на Община Сухиндол.

 Решенията  на  възложителя,  за  които  той  е  длъжен  да  уведоми  участниците,  се
връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по
факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.

       XIII. Провеждане на процедурата, разглеждане и оценяване на подадените оферти
1. „Длъжностните  лица” назначени  от  кмета  на  общината,  започват  своята  работа  след

получаване на списъка с участниците и представените оферти.

2. „Длъжностните лица” подписват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1  т.2 и т. 3
от ЗОП, а именно че:

  не са "свързани лица" по смисъла на Закона за обществените поръчки с кандидат
или участник  в  процедурата  или с  посочените  от  него  подизпълнители,  или с
членове на техните управителни или контролни органи;
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  нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

  са  длъжни да  пазят  в  тайна  обстоятелствата,  които  са  узнали  във  връзка  със
своята работа в качеството си на „Длъжностните лица” по настоящата поръчка.

3. „Длъжностните  лица”  представят  на  възложителя  декларация  за  съответствие  на
горепосочените обстоятелства след получаване на списъка с участниците;

4. „Длъжностните лица”, съставят по реда на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП протокол за резултатите
от работата си. „Длъжностните лица” разглеждат и оценяват офертите, ръководейки се от
разпоредбите на ЗОП приложими за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от
ЗОП.

5. Критерият за оценка на офертите е „  Икономически най-изгодна оферта  ”;  
  „Длъжностните  лица”   класират  участниците  във  възходящ  ред  на  получената

комплексна оценка.
 За  изпълнител  на  обществената  поръчка  се  определя  участникът  с  най-висока

комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са
равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-
ниска  цена.  При  условие  че  и  цените  са  еднакви,  се  сравняват  оценките  по
показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна
стойност по този показател.

 Когато икономически най-изгодната оферта не може да се определи пореда, посочен
по-горе, на основание чл. 71, ал. 5, т. 1 от ЗОП, „Длъжностните лица”  провеждат
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място
оферти.

     XIV. Сключване на договор за възлагане на поръчката

          Съгласно  чл.  101д от  ЗОП: „Възложителят  може да  възложи изпълнението  на
поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.“

          Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на
обстоятелства,  вписани  в  търговския  регистър,  и  представянето  на  актове,  обявени  в
търговския регистър.

         Преди сключване на договора за обществената поръчка, избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ
представя  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  документи,  издадени  от  компетентен  орган,  за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липса на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.

Всички   представени   оферти   остават   в   архива   на   Възложителя.По   неуредените   въпроси   от
настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и
приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

14
Този документ е създаден в рамките на проект „ Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол ”, по Договор
.№ 13-22-31/10.12.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията
се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган.



                                                                                                                Приложение   №1  

                                                                               ДО
                                                                               ОБЩИНА СУХИНДОЛ
                                                                               ГР. СУХИНДОЛ, ПК: 5240
                                                                               УЛ. „РОСИЦА“ №106

ПИСМО КЪМ ОФЕРТА 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от
ЗОП с предмет:

„Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на
Община Сухиндол по ключови компетенции", в изпълнение на проект: "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-
2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор
№ 13-22-31/10.12.2013."

 от УЧАСТНИК : ………………………………………………………………........................
Седалище и адрес на управление : ……………………….......................................................
ЕИК/ БУЛСТАТ ………………………………….....................................................................
Адрес за кореспонденция ……………………………………………………….….................
тел …………............../факс ……….….................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас публична
покана с горе цитирания предмет.

Декларираме,  че  сме  получили  документацията  за  участие  и  сме  запознати  с
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и
ППЗОП.

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи,

необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения
срок от Възложителя.

Нашата оферта е валидна 60 (шейсет)  календарни дни,  считано от крайния срок за
получаване на офертите

Дата .....................                                                        Подпис: ................................
                                                                                                  име, подпис, печат
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Приложение   №2  

Д  Е  К Л А Р А Ц И Я
ЗА

ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА 

Долуподписаният/ата: ...............................................................................................................,
номер на документ за самоличност ..........................................................................................
гражданин на ..............................................................................................................................
адрес: ...........................................................................................................................................
в качеството си на управител на ..............................................................................................

във  връзка  с  участието  в  обществена  поръчка,  възложена  по  реда  на  Глава  осма  “а”  с
предмет: 

„Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на
Община Сухиндол по ключови компетенции", в изпълнение на проект: "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-
2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор
№ 13-22-31/10.12.2013."

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

          1. Съм запознат/а и приемам всички условия и особености на настоящата поръчка.
          2. Приемам условията на проекто-договора за изпълнение на настоящата обществена
поръчка.
          3. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името
на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.

Дата .............................         Декларатор: ..........................................
                    /име, подпис и печат/

                                                                                          

16
Този документ е създаден в рамките на проект „ Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол ”, по Договор
.№ 13-22-31/10.12.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията
се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган.



При  л  ожение   №3  

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника ………………………………………………

2. Координати:

Адрес:……………………………………………………………………………

Телефон № ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

3. Лице, представляващо участника: …………………………………………

(трите имена)

………………………………………………………………………….………..

(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….………
(длъжност)

4. Лице за контакти:.……….……………………………………………………

(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………
(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………………….
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5. Обслужваща банка……………………………………………………….…...

(наименование на обслужващата банка) 

……………………………………………………………………………………

(адрес на банката) 

…………………………………………………………………………………………

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………...

Дата .....................                                                        Подпис: ................................
                                                                                                  име, подпис, печат
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Приложение   №4  

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56,  ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки за участие на подизпълнител

Долуподписаният ...........................................................................................................................,
(трите имена)

номер на документ за самоличност/ако е приложимо/….….…...… ……………...…………...

гражданин на ………………………….…… …………….…………….……………………......
(държава)

адрес: ……………………………………………… …………………………………….…….....
в качеството си на ……….……….………………....………….…………………………….…...

(управител/изпълнителен директор или др.)
на ……………………………………………………………………………………………..…

(наименованието на участника/подизпълнител)
във връзка с участието в обществена поръчка, възложена по реда на Глава осма “а” от ЗОП с
предмет:

„Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на
Община Сухиндол по ключови компетенции", в изпълнение на проект: "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-
2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор
№ 13-22-31/10.12.2013."

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :

При  изпълнение  на  поръчката  ЩЕ  ПОЛЗВАМ/НЯМА  ДА  ПОЛЗВАМ
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  (Забележка: Невярното се зачертава). 

№ Идентификация на подизпълнителите 
/ наименование и адрес/ 

Вида на
работите, които
ще извършват

дела на тяхното
участие

1
2
…
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/Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители/
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313

от Наказателния кодекс.
 
Дата .............................         Декларатор: ..........................................

                    /име, подпис и печат/

Забележки:
Настоящият образец  се  попълва  и  подписва  от лицето,   което  официално  представлява  участника  пред
трети страни за всякакви цели.

Когато участникът е обединение се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на
обединението. Настоящият образец  НЕ  се попълва и подписва от подизпълнител/ите на участника (ако е
приложимо).
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Приложение   №  5  

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От подизпълнител

Долуподписаният ...........................................................................................................................,
(трите имена)

номер на документ за самоличност/ако е приложимо/….….…...… ……………...…………...

гражданин на ………………………….…… …………….…………….……………………......
(държава)

адрес: ……………………………………………… …………………………………….…….....

в качеството си на ……….……….………………....………….…………………………….…...
(управител/изпълнителен директор или др.)

на ……………………………………………………………………………………………..……
(наименованието подизпълнител)

във връзка с участието в обществена поръчка, възложена по реда на Глава осма „а”  от ЗОП
с предмет: 

„Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на
Община Сухиндол по ключови компетенции", в изпълнение на проект: "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-
2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор
№ 13-22-31/10.12.2013."

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ :

Представляваният от мен субект Е СЪГЛАСЕН да бъде ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  на 

………………………………………………………………………………………………...
                                                      ( наименование на участника )

адрес: …………………………………………………………………………………………...
   (седалище и адрес на управление) 

представляван от ………………………………………………………………………………
                ( име, презиме, фамилия и статут спрямо представлявания субект - участник)
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Вида на работите, които ще извършва и делът на участие на подизпълнителя
ще се изрази в следното: 

…………………………………………………………………………………………………...........
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

(посочва се вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие). 

Известно  ми  е,  че  за  декларирани  от  мен  неверни  данни  нося  отговорност  съгл.
чл.313 от Наказателния кодекс.

 

Дата .............................         Декларатор: ..........................................
                    /име, подпис и печат/

Забележки:Настоящата декларация се попълва и подписва от лицето, което официално
представлява   подизпълнителя   пред   трети   страни   за   всякакви   цели.   Декларацията   се
попълва от всеки подизпълнител поотделно.
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Приложение №6  
ИНФОРМАЦИЯ

за реализирания специализиран оборот от дейности,  с предмет сходен на
предмета на настоящата поръчка,  изпълнени през последните 3 (три) приключени

счетоводни години - 2011, 2012, 2013г

Долуподписаният…….................................................................................……….,  в
качеството си на ………………………..…………….....................………………

(управител или упълномощен представител)
………………………………………............………………………………………… (посочване

на наименованието на участника/фирмата),

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП  с предмет:

„Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на
Община Сухиндол по ключови компетенции", в изпълнение на проект: "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-
2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор
№ 13-22-31/10.12.2013."

Попълва се от
участника за 2011 г. за 2012 г. за 2013 г. Общо

Специализиран оборот 
от дейности,  с предмет 
сходен на предмета на 
настоящата поръчка

Забележка:  Под   "предмет сходен  на  предмета  на  настоящата  поръчка"   следва  да   се
разбира  изработване   на   документации   за   възлагане   на   процедури   по   Закона   за
обществените поръчки”.

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

Дата .....................                                                        Подпис: ................................
                                                                                                  име, подпис, печат
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Приложение № 7

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ, СХОДЕН НА ПРЕДМЕТА НА
НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ, СЧИТАНО ДО

ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ОФЕРТА

Долуподписаният…….................................................................................……….,  в
качеството си на ………………………..…………….....................………………

(управител или упълномощен представител)

………………………………………............………………………………………… (посочване
на наименованието на участника/фирмата),

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП  с предмет: 

„Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на
Община Сухиндол по ключови компетенции", в изпълнение на проект: "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-
2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор
№ 13-22-31/10.12.2013."

Изпълнени
видове

договори
през

последнит
е три

години,
считано до
датата на
подаване

на
офертата
пореден

No*

Предмет
на

договора

Име на
фирмата/те

-
Изпълнител

Място на
изпълнение

Период на
изпълнение

(начало/
край)

Цялост
на

стойнос
т на

договор
а

Дял
изпълняв

ан от
участник

а1 (%)

Клиент
(Възлож
ител) –
адрес,

телефон

1.

1
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2.
3.

Забележка:  Под   "предмет сходен  на  предмета  на  настоящата  поръчка"   следва  да   се
разбира  изработване   на   документации   за   възлагане   на   процедури   по   Закона   за
обществените поръчки”.

Дата .....................                                                        Подпис: ................................
                                                                                                  име, подпис, печат
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Приложение №8

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКА ЕКИП АНГАЖИРАН В
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният…….................................................................................……….,  в
качеството си на ………………………..…………….....................………………

(управител или упълномощен представител)
………………………………………............………………………………………… (посочване

на наименованието на участника/фирмата),
и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на Глава осма „а” от ЗОП  с предмет: 

„Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на
Община Сухиндол по ключови компетенции", в изпълнение на проект: "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-
2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор
№ 13-22-31/10.12.2013."

Име на
лицето

Предложена
позиция в
проекта

Правоспособност
Квалификации 

Общ  трудов
стаж и

специфичен
професионал

ен опит 

Вид
правоотношени

я с персонала
(трудово,

гражданско, др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. …………………………………

2. ……………………………………

Дата .....................                                                        Подпис: ................................
                                                                                                  име, подпис, печат
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Приложение №8-1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ
(на експерт)

Подписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

(трите имена)
в качеството си на ………….………..…………………………………….……….....

(вида ключов експерт, съгласно офертата)
на участник: ……………………………………………………………………..... . . . . . . . . . .

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Декларирам,  че  съм  на  разположение  да  предоставя  своите  ресурси  в
изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка за цялото времетраене на
договора.

2. Задължавам  се  да  работя,  в  съответствие  с  предложението  на  настоящия
участник за качественото изработване на предмета на настоящата поръчка.

3. Заявените от мен данни и посочената информация са верни.
4. Разбирам, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до

отстраняване на участника.

Дата  ……................. г. ДЕКЛАРАТОР: …….………
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Приложение №9

                                                                               ДО
                                                                              ОБЩИНА СУХИНДОЛ
                                                                              ГР. СУХИНДОЛ, ПК: 5240
                                                                              УЛ. „РОСИЦА“ №106

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТ:................................................................................................................................................
(наименование на участника)

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

           С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена
поръчка с предмет: 

„Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на
Община Сухиндол по ключови компетенции", в изпълнение на проект: "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-
2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор
№ 13-22-31/10.12.2013."

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

             След като се запознахме с  Публичната покана и Указанията към нея, вкл. всички
образци  и условията  на  договора,  получаването,  на  които  потвърждаваме  с  настоящото,
правим следните предложения за изпълнение на поръчката:

1.  Срок за разработване на пълен набор от документи за възлагане на
процедура по ЗОП .............(.................................с думи) календарни дни
считано  от  датата  следваща  датата  на  получаване  на  цялата
необходима информация за изпълнение на  договора,  придружена с
Възлагателно писмо;
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2.  Срок  за  отстраняване  на  открити  неточности  и  непълноти  в
предадените  от  Изпълнителя  документи  -   .............
(.................................с  думи)  календарни  дни,  считано  от  датата
следваща датата на получаване на  Уведомление от Изпълнителя за
установено несъответствие или непълнота.

ПРИЛАГАМЕ:  "Обяснителна  записка",  включваща  предложенията  му,  свързани  с
изпълнение на дейностите по договора:

         Забележка:

Предложението  за  изпълнение  на  поръчката  -  Приложение  №9  и Обяснителната
записка,  приложена  към  него,  следва  да  бъдат  в  пълно  съответствие  с  Техническите
спецификации.

Когато Предложението за изпълнение на поръчката и/или Обяснителната записка  не
съответстват на техническите спецификации участникът ще бъде отстранен от участие по
обособената позиция.

Дата .....................                                                        Подпис: ................................
                                                                                                  име, подпис, печат

29
Този документ е създаден в рамките на проект „ Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол ”, по Договор
.№ 13-22-31/10.12.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията
се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган.



Приложение №10
                                                                           
                                                                               ДО
                                                                              ОБЩИНА СУХИНДОЛ
                                                                              ГР. СУХИНДОЛ, ПК: 5240
                                                                              УЛ. „РОСИЦА“ №106

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

ОТ:................................................................................................................................................
(наименование на участника)

с адрес: ........................................................................................................................................ 
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ....................................................
регистриран по ........... № ............................ / ..........г. по описа на ........................................, 
......................................................... ,  ЕИК: .............................................................................., 
ДДС №: .......................................................................................................................................
Разплащателна сметка:
IBAN сметка............................................ 
BIC код на банката ................................. 
Банка: ......................................................
Град/клон/офис: .....................................                 
Адрес на банката:................................... 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото,  Ви  представяме  нашата  оферта  за  участие  в  обявената  от  Вас  публична
покана с предмет:
„Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения на служителите на
Община Сухиндол по ключови компетенции", в изпълнение на проект: "Повишаване
знанията и уменията на служителите на община Сухиндол" който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-
2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор
№ 13-22-31/10.12.2013."

Декларирам, че предприятието, което ръководя, желае да участва в публичната покана при
условията, упоменати в процедурните документи и приети от нас.

1. Предлагаме  цена  за  изпълнение  на  договора    ……………………..
(…………………………………..) лв.  без  ДДС,  или  ............................................
(………………………………………….........) лв.  с ДДС.

2. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним поръчката, съгласно
сроковете и условията, залегнали в договора. 
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3. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще се
счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на
Договор.

Дата .....................                                                        Подпис: ................................
                                                                                                  име, подпис, печат
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Приложение   №1  1  

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

            Днес ............... 2014 г., в град Сухиндол, във връзка с проведена публична
покана с предмет: „Разработване  на тръжни документи за възлагане на процедура по
чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Избор на изпълнител за провеждане на обучения
на служителите  на Община Сухиндол по ключови компетенции",  в  изпълнение  на
проект:  "Повишаване  знанията  и  уменията  на  служителите  на  община  Сухиндол"
който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма
“Административен  капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от  Европейския  съюз  чрез
Европейския социален фонд по Договор № 13-22-31/10.12.2013", както и на основание
чл.101е от ЗОП и утвърден от Кмета на Община Сухиндол протокол на длъжностни
лица от .........2014г. се сключи настоящият договор между:

1. Община Сухиндол, ЕИК: 000133997, ДДС №  BG 000133997 със седалище и
адрес на управление: гр.Сухиндол,  ул.Росица №106, представлявана от инж.Пламен
Димитров Чернев –  Кмет на Община Сухиндол и Петя Христова Карагерова -  Гл.
счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и
         2. .........................................................................., ЕИК ..............................., със седалище и
адрес  на   управление:   ................................................................................................................,
представлявано  от  ...........................................................................................,  в  качеството  му
на .........................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 
се сключи настоящият договор за следното:

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. По силата на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
приема да извърши: „Разработване на тръжни документи за възлагане на процедура по чл.
14,  ал.  3,  т.  2  от  ЗОП с  предмет:  "Избор  на  изпълнител  за  провеждане  на  обучения  на
служителите  на  Община  Сухиндол  по  ключови  компетенции",  в  изпълнение  на  проект:
"Повишаване  знанията  и  уменията  на  служителите  на  община  Сухиндол"  който  се
осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  “Административен
капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
по Договор № 13-22-31/10.12.2013.", 

2.  Възлагането  на  обществената  поръчка  е  свързано  с  изпълнение  на  проект
„Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол ”, съгласно договор
за безвъзмездна финансова помощ №13-22-31/10.12.2013, приоритетна ос ІІ „Управление на
човешките ресурси”, 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран
по  бюджетна  линия:  BG051PO002/13/2.2-11  по  Оперативна  програма  „Административен
капацитет” 2007-2013 г. 

ІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
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1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши предмета на
настоящия договор за сумата от .............. лв.  (словом ........................) без ДДС или   ............
лв. (словом .............) с ДДС.

2.  Извършване на плащане:
           Окончателно плащане в размер на 100% от дължимото възнаграждение, платимо по
съответната банкова сметка на избрания за изпълнител участник, в срок до 30 (тридесет)
календарни  дни  след  датата  на  подписване  на  двустранен  Приемо–предавателен  или
Констативен  протокол  за  окончателно  изпълнение  на  работата  (подписване  на  договор
между Община Сухиндол с избрания за изпълнител по процедурата по чл. 14, ал.3 от ЗОП),
възложена с предмета на договора и представена фактура от изпълнителя.

3. Плащането ще се извърши, съгласно чл. 303а от ТЗ и след получаване на фактура
от Община Сухиндол

4. Изплащането на възнаграждението по т.  1 ще се извърши за сметка на проект:
„Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол”, с финансовата
подкрепа  на  ОП  "Административен  капацитет"  2007-2013  г.,  Бюджетна  линия
BG051PO002/13/2.2-11,  по  Приоритетна  ос  ІІ  „Управление  на  човешките  ресурси”,  2.2.
„Компетентна и ефективна държавна администрация”, одобрен за финансиране с Договор №
13-22-31/10.12.2013г., което следва да се изписва във всички фактури. .

5.  Задължителен  текст  в  описателната  част  на  фактурата,  издавана  от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: "Разходът е направен по проект: "Повишаване знанията и уменията на
служителите  на  община  Сухиндол",  който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на
Оперативна  програма  “Административен  капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова
помощ №13-22-31/10.12.2013

6. Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български лева, по банков път, с
платежно нареждане по сметката на Изпълнителя, както следва:
Банка- .................
BIC: ........................
IBAN: .......................

ІІI. СРОК НА ДОГОВОРА 

            1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви пълен набор от документация за
възлагане на процедура по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:  "Избор на изпълнител за
провеждане  на  обучения  на  служителите  на  Община  Сухиндол  по  ключови
компетенции",  в  изпълнение  на  проект:  "Повишаване  знанията  и  уменията  на
служителите на община Сухиндол" който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна  програма  “Административен  капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от
Европейския  съюз  чрез  Европейския  социален  фонд  по  Договор  № 13-22-
31/10.12.2013.", в срок до ............ (................) календарни дни, считано от датата следваща
датата  на  получаване  на  цялата  необходима  информация  за  изпълнение  на  договора,
придружена с Възлагателно писмо;

2.  Срок  за  отстраняване  на  открити  неточности  и  непълноти  в  предадените  от
Изпълнителя документи  -  .............(.................................с думи)  календарни дни, считано от
датата  следваща  датата  на  получаване  на   Уведомление  от  Изпълнителя  за  установено
несъответствие или непълнота.
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3. Срокът на изпълнение на настоящия договор приключва с подписване на договор
на Община Сухиндол с избрания за изпълнител по процедурата по чл. 14, ал.3 от ЗОП. 

4. При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването  на сроковете
за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго
допълнително плащане извън цената по Раздел ІІ, т. 1 от настоящия договор.

ІV.  ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резултатите,  обект  на
поръчката,  с приемо-предавателен протокол.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. Договорът  може  да  бъде  прекратен  по  взаимно  съгласие  на  страните  преди
изтичане  на  срока  или  с  едностранно  писмено  предизвестие  от  изправната  страна  при
системно  неизпълнение  на  поетите  от  другата  страна  задължения.  В  случая  страните
официално  се  уведомяват  в  7  /седем/  дневен  срок  преди  прекратяване  клаузите  по
настоящия договор.

2. Договорът се прекратява след изтичане на срока, отбелязан в раздел ІІI,  т. 3 от
настоящия договор и може да бъде подновен с писмено споразумение между страните.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А/ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в

този договор, включително и авторските права в изпълнение на задачите посочени в раздел
I, т. 1 от настоящия договор;

2. да приеме извършената работа, в случай, че съответства по обем и качество на
неговите изисквания и настоящия договор;

3. при  констатиране  на  неточност/непълнота  в  работата  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да
уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  с Уведомление за установено несъответствие или непълнота,
като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отстрани същите в определения срок по Раздел III, т. 2 от
настоящия договор.

4. Във  връзка  с  т.  3,  да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  нанася  корекции  и  да
преработва документите, разработени в изпълнение на поръчката, съобразно указанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  в  срока  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи  отговорност  само  и  единствено
относно пропуски и грешки,  констатирани от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  свързани със Закона за
обществените поръчки и/или друг нормативен акт, както и със съдебната практика, относно
верността на изготвените от него документации. Не се считат за пропуски и грешки и не
подлежат на промяна констатации,  от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  свързани с визуално
оформление на документациите-предмет на договора, правописни и пунктуационни грешки
или други технически грешки, несвързани със ЗОП, съдебната практика или друг приложим
нормативен акт;
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5. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при промяна на Закона за обществените поръчки
да  приведе  изготвената  тръжна  процедура  в  съответствие  с  настъпилите  промени  в
нормативната уредба;

6. да  проверява  изпълнението  на  договора  по  всяко  време,  включително  чрез
проверки на  място и  да  дава  указания  и  предписва  мерки,  както  и да  следи за  тяхното
изпълнение;

7.  да  изисква  и  получава  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква  информация,  свързана  с
изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности;

8. да указва на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимостта от предприемане на действия за
решаването на възникналите проблеми и действия, в случай на установени нередности;

9.  да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да  изпълнява  мерките  за  информация  и
публичност, съгласно изискванията на оперативна програма „Административен капацитет”
2007-2013 г. и предоставените от страна на Възложителя указания след влизане в сила на
договора за обществена поръчка;

10.  да  проверява  спазването  от  страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на  изискванията  за
съхранение на документи, свързани с изпълнението на договора;

11. да проверява изпълнението на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигуряване
на достъп до съхраняваната от него документация от страна на европейски и национални
контролни и одитиращи органи и представители на Европейската комисия;  

12. да изисква от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му предаде всички материали, свързани с и
разработени в изпълнение на договора;

13. да развали едностранно договора, в случай че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да плати стойността на извършената работа от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер и по

начин, определени в раздел IІ, т.1 и т.2 от настоящия договор.
2. да осигури на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му

за качественото изпълнение на работата;
3. да  информира  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за  всички  пречки,  възникващи  в  хода  на

изпълнението на поръчаната работа
4. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси,

както  и  да  уведоми  незабавно  Управляващия  орган  на  Оперативна  програма
"Административен  капацитет"  относно  обстоятелство,  което  предизвиква  или  може  да
предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното
и обективно изпълнение на функциите по договора, на което и да е лице, може да възникне
съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата
или националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които
то има с друго лице, съгласно чл. 52 от Регламент на Съвета  (ЕО, Евратом) 1605/2002 г.,
относно финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност,
изменен с Регламент на Съвета (ЕО, Евратом) № 1995/2006 г.

Б/ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение, при условията, определени в настоящия

договор;
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2. да получава от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на
дейностите, предмет на този договор;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да положи необходимата професионална грижа и компетентност за качествено

извършване на дейностите,  точно и добросъвестно в уговорения вид и срок;  да изпълни
предмета  на  договора  с  грижата  на  добър  стопанин,  при  спазване  изискванията  за
икономичност, ефикасност, прозрачност и качество, в съответствие с най-добрите практики
в съответната  област  и  с  настоящия  договор;  за  тази  цел  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва  да
осигури всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно
изпълнение на предмета на договора; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни договора и с
оглед  изпълнение  и  осигуряване  на  устойчивост  на  предвидените  в  проекта
цели /"Устойчивост на проекта" е запазване на същността на постигнатите цели и резултати
и условията им за изпълнение до пет години след приключване на проекта и усвояване на
безвъзмездната финансова помощ/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва сроковете по
Раздел III, т.1 и т.2 на настоящия договор.

2. да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси,
както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква
или може да предизвика подобен конфликт;

3. да  пази  и  защитава  интересите  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  като  всички  данни,
документи и информация, получени или станали му известни в процеса на изпълнение на
настоящия договор, да ги третира като конфиденциални и да запази поверителността им;

4. да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във
връзка с извършваните дейностите, предмет на настоящия договор. Счетоводните отчети и
разходите,  свързани  с  проекта,  трябва  да  са  в  съответствие  с  изискванията  на
законодателството и да подлежат на ясно идентифициране и проверка;

5. да съхранява документацията и материалите, получени или изготвени във връзка
с  дейностите  по  договора.  Срокът  на  съхранение  на  всички  документи,  свързани  с
изпълнението  на  договора  е  три  години  след  закриването  на  Оперативната  програма
„Асдминистративен  капацитет”  или  за  период  от  3  години  след  годината,  през  която  е
извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури
или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия;

6. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп
по  всяко  приемливо  време  до  документацията,  свързана  с  извършените  услуги,  за
извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след
това;

7. да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи
и с необходимата дискретност.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от публични
изявления относно характера на проекта  и дейността,  която извършва,  ако не е изрично
упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от дейности, които влизат в противоречие със
задълженията  му  по  настоящия  договор.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не  може  да  обвързва
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова
страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред
трети страни;

8. след  изпълнението  на  договора  да  предаде  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с
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дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези
документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без
изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9.   да предприеме всички необходими стъпки за оповестяване на факта, че проекта
се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет“ и се съфинансира от
Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с
правилата  за  информация и  публичност,  предвидени в  Регламент  на  Комисията  (ЕО)  №
1828/2006 и в  Приложение  13 към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ. В този смисъл  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен да посочва финансовия принос на
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд“ в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с
изпълнението  на  проекта,  и  при  всички  контакти  с медиите. Всяка  информация,
предоставена  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на  пресконференция,  прессъобщения  трябва  да
конкретизира, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен  капацитет”,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез
Европейскиясоциален фонд;  

10. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на
установена нередност,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. Под „нередност” следва
да  се  разбира  всяко  нарушение  на  разпоредба  на  общностното  право,  произтичащо  от
действие  или  бездействие  на  икономически  оператор,  което  има  или  би  имало  като
последица  нанасянето  на  вреда  на  общия  бюджет  на  Европейския  съюз,  като  отчете
неоправдан разход в общия бюджет;

11. да информира  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

12. да  предостави възможност на Управляващия орган, националните и европейски
съдебни,  одитни  и  контролни  органи,  включително  на  Сертифициращия  орган  по
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, на Българския съвет за
координация  в  борбата  с  правонарушенията,  засягащи  финансовите  интереси  на
Европейските  общности  /AFCOS/,  на  Европейската  комисия,  както  и  на  Европейската
служба  за  борба  с  измамите  /OLAF/  и  външни  одитори,  извършващи  проверки  за
изпълнение  на  техните  правомощия,  произтичащи  от  общностното  и  националното
законодателство, за извършване на проверки, инспекции, одит и др., като осигурява достъп
до помещенията и до всички документи и бази данни, свързани с финансово – техническото
изпълнение на договора и проекта. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място
и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да
уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  точното  им  местонахождение.  За  проверките
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява присъствието на свой представител;

13. да  изпълни мерките и препоръките,  съдържащи се в докладите от проверки на
място по предходната точка;

14. да  спазва  изискванията  на  законодателството  на  Република  България  и  на
Европейската общност във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ,
чрез която се финансира изпълнението на настоящия договор;

15. да не сключва договори със свързани лица в рамките на изпълнение на договора.
Свързани лица са: съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена
линия – до четвърта  степен  включително,  и роднините по сватовство – до трета  степен
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включително; работодател и работник; лицата, едното от които участва в управлението на
дружеството на другото; съдружниците; дружество и лице, което притежава повече от 5 на
сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, чиято дейност се
контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, които съвместно контролират пряко
или косвено  трето  лице;  лицата,  едното  от  които  е  търговски  представител  на  другото;
лицата,  едното от които е направило дарение в полза на другото; лицата,  които участват
пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради
което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;

16. носи  отговорност  за  качеството,  верността,  законосъобразността  и
приложимостта на извършените от него услуги, като е длъжен да  извърши за своя сметка
всички работи, предназначени за отстраняване на пропуски и грешки  при изпълнението на
договора,  констатирани  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или  Управляващия  орган  по  Оперативна
програма „Административен капацитет” (2007-2013);

17. при  реализиране  на  своите  правомощия  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазват изискванията за защита на личните данни на общностното и
националното  законодателство.  При  реализиране  на  своите  правомощия
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларират,  че  Управляващия  орган  не  носи
отговорност  във  връзка  с  искове  или  жалби,  вследствие  на  нарушение  на  нормативни
изисквания от двете страни по настоящия договор;

18. да  направи  всичко  необходимо  за  оповестяване  на  факта,  че  проектът  се
съфинансира  от  Европейския  социален  фонд  чрез  ОПАК.  Да  спазва  изискванията  за
информация и публичност,  предвидени в Регламент на Комисията (EO) № 1828/2006 и в
Приложение  13  „Задължения  на  бенефициентите  за  осигуряване  на  информация  и
публичност”  от  Насоките  за  кандидатстване  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова
помощ  по  ОПАК,  съфинансирана  от  Европейския  социален  фонд)  и  предоставените  от
страна на Възложителя указания след влизане в сила на договора за обществена поръчка;

19. да  поставя  на  всички  разходооправдателни  документи  номера  на  договора  за
услуга и следния текст:  "Разходът е по проект:  "Повишаване знанията и уменията на
служителите на община Сухиндол"  който се осъществява  с финансовата  подкрепа на
Оперативна  програма  “Административен  капацитет”  2007-2013,  съфинансиран  от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова
помощ № 13-22-31/10.12.2013;

20. да  възстановява  суми  по  нередности,  заедно  с  дължимата  лихва  и  други
неправомерно получени средства;

21. при необходимост от становище относно проведената процедура пред УО с оглед
упражнен  последващ  контрол,  независимо  че  договорът  за  изпълнение  е  приключил,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да консултира  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод изготвяне на
становището.

VII. ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. При неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка  в  размер  на  двадесет  и  пет  процента  (25%)  от  цената  на  договора  или
действително претърпени щети и пропуснати ползи от неизпълнението.

2. При забавяне на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи лихва
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всеки просрочен ден, съгласно ЗЗД.
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3. Всяка от страните дължи обезщетение на изправната страна за претърпени вреди и
пропуснати  ползи,  възникнали  в  резултата  на  виновно  неизпълнение  или  забавяне
изпълнението на поетите задължения, когато размерът им е по-голям от предвидената в този
договор неустойка.

4. Неустойките и обезщетенията по този договор се събират по общия ред, съгласно
действащите нормативни условия към момента на установяване на неизпълнението.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
1. Страните по този договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията

си  при  настъпването  на  непреодолима  сила.  Срокът  за  изпълнение  на  задължението  се
продължава  съобразно  с  периода,  през  който  изпълнението  е  било  спряно  от
непреодолимата  сила.  Клаузата  не  засяга  права  или  задължения  на  страните,  които  са
възникнали и са били дължими преди настъпването на непреодолимата сила.

2. Страната,  която е засегната от непреодолима сила, следва в максимално кратък
срок  след  установяване  на  събитието,  да  уведоми  другата  страна  и  да  й  представи
доказателства  за  появата,  естеството  и  размера  на  непреодолимата  сила  и  оценка  на
вероятните  последици  и  продължителност.  Засегнатата  страна  периодично  предоставя
последващи известия  за  начина,  по  който  непреодолимата  сила  спират  изпълнението  на
задълженията й, както и за степента на спиране.

3.  Ако  непреодолима  сила  са  възпрепятствали  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  осъществи
дейностите по този договор, сроковете по договора спират да текат и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не
може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

4.  Страните  не  носят  отговорност  една  спрямо  друга  по  отношение  на  вреди,
претърпени като последица от непреодолима сила.

5.  През  времето,  когато  изпълнението  на  задълженията  на  някоя  от  страните  е
възпрепятствано  от  непреодолима  сила,  за  което  е  дадено  известие  в  съответствие  с
клаузите  на  този  договор  и  до  отпадане  действието  на  непреодолимата  сила,  страните
предприемат всички необходими действия,  за  да избегнат или смекчат въздействието на
непреодолимата сила и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си
по договора, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

6. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор
веднага, щом е възможно след отпадане на непреодолимата сила. 

7.  „Непреодолима  сила“  по  смисъла  на  този  договор е  непредвидено  или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
договора.

8.  Не  е  налице  „непреодолима  сила“,  ако  съответното  събитие  се  е  случило
вследствие  на  неположена  дължима  грижа  от  страните  по  настоящия  договор  или  при
полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.

IX. ОТГОВОРНОСТИ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или
имуществото на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  през време на изпълнение на дейностите по договора
или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране
на такава щета или вреда.
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема  цялата  отговорност  към трети  лица,  в  това  число  и
отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица през време на изпълнение
на  дейностите  по  договора  или  като  последица  от  него.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  носи
отговорност,  произтичаща  от  искове  или  жалби,  в  следствие  нарушение  на  нормативни
изисквания от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  неговите служители или лица, подчинени на
неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица.

3. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация
за другата страна, станала и известна при или по повод сключването и изпълнението на този
договор.

X. НЕРЕДНОСТИ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT по настоящия договор се задължава незабавно да докладва на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички заподозрени и/или доказани случаи на нередности и пропуски.

2. За нередност по настоящия договор се счита всяко действие или бездействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на проект
"Повишаване  знанията  и  уменията  на  служителите  на  община  Сухиндол",
осъществяван  с  финансовата  подкрепа  на  ОП „Административен  капацитет“,  одобрен за
финансиране с Договор № 13-22-31/10.12.2013г.  За нередност се счита всяко неправомерно
отчитане на дейности по проекта, което би довело до изплащането на неоправдани разходи
и други. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯT са  длъжни  да  установят  и  прилагат
подходяща  система  за  разкриване,  отчитане,  докладване  и  последващо  разрешаване  на
всички регистрирани случаи на нередност по проекта. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT е длъжен да уведоми всички свои служители,  работещи по
изпълнението  на  проекта,  относно  определението  за  нередност  и  да  ги  задължи  да
докладват  всеки  случай  на  подозрение  и/или  доказани  случаи  на  нередност,  съгласно
установена  процедура  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  При  подписване  на  договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯT декларира, че всички негови служители са запознати с определението
за нередност и начините за докладване на констатирани нередности.

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.  За  неуредените  с  настоящия  договор  случаи  се  прилагат  общите  и  специални
нормативни актове, които уреждат тази дейност.

2. Никоя от страните не може да прехвърля на други лица правата и задълженията си
по този договор без писмено съгласие на другата страна.

3.  При  възникнали  спорове  между  страните  по  този  договор  да  се  уредят  чрез
преговори с цел постигане на спогодба. При непостигане на съгласие спорът да се разреши
по реда на ГПК.

4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи  отговорност  само  и  единствено  относно  пропуски  и
грешки, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани със Закона за обществените поръчки
и/или  друг  нормативен  акт,  както  и  със  съдебната  практика,  относно  верността  на
изготвените от него документации. Не се считат за пропуски и грешки и не подлежат на
промяна констатации, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, свързани с визуално оформление на
документациите-предмет на договора, правописни и/или пунктуационни грешки или други
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технически  грешки,  несвързани  със  ЗОП,  съдебната  практика  или  друг  приложим
нормативен акт.

5.  Предвид факта, че настоящият договор се финансира  за реализацията на проект:
"Повишаване  знанията  и  уменията  на  служителите  на  община  Сухиндол",
осъществяван  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  "Административен
капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд,  при необходимост,  всички клаузи  в  настоящия  договор по отношение  на  права  и
задължения, изпълнение, отчитане на извършената работа, начин на плащане и др., които
противоречат  на  изискванията  на  оперативната  програма  или са  несъвместими с  тях,  се
прилагат по начин, съответстващ на изискванията на ОПАК. При необходимост, определени
правила от настоящия договор, могат, с допълнителни условия, да се предоговорят с цел
съотвествие с изискванията на  Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-
2013г.

Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра и влиза в сила,
считано от датата на неговото подписване

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 КМЕТ НА ОБЩИНА ....................                                 ..................................................

   ................................................................                             ...............................................
(...........................................)                                            (.....................................................)

    

Главен счетоводител:.....................................
  (...............................)

Съгласувал юрист:..........................................
                                            (............................)
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Този документ е създаден в рамките на проект „ Повишаване знанията и уменията на служителите на община Сухиндол ”, по Договор
.№ 13-22-31/10.12.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-
2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията
се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган.
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