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УТВЪРДИЛ:
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
І.
Пълно описание на предмета на поръчката: „Услуги по дезинсекция на ларви
и имаго на комари на територията на област Бургас с наземна и авиационна техника и
подходящи препарати за 2013 г.”, за:
1. Община Айтос - 5 400 дка
2. Община Бургас- 12 000 дка
3. Община Камено – 400 дка
4. Община Карнобат – 600 дка
5. Община Несебър – 609 дка.
6. Община Поморие – 303 дка
7. Община Приморско – 2 220 дка.
8. Община Созопол – 11 000 дка
9. Община Средец - 200 дка
10. Община Сунгурларе – 780 дка
11. Община Царево – 660 дка.
ІІ. Местоположение на обекта: Територията на област Бургас, в това число:
Община Айтос, Община Бургас, Община Камено,Община Карнобат, Община Несебър,
Община Поморие, Община Приморско, Община Созопол, Община Средец, Община
Сунгурларе, Община Царево.
ІІІ. Технически и качествени условия за изпълнение на поръчката:
Общи условия:
1. Да се спазват стандартите и изискванията, свързани с мероприятията по
дезинсекция срещу ларви и имаго на комари;
2. Дезинсекцията срещу комари да се извършва ежедневно при наличие на
благоприятни метеорологични условия, и да се провежда в часови диапазон,
съобразени с изискванията на Наредба № 15 от 8 април 2004 г. за мерките за
опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане
на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (Обн. ДВ,
бр.47/2004 г., имз. ДВ, бр.82/2008 г.);
3. Дезинсекцията срещу комари да се извършва по определен график, ненарушаващ
нормалния ритъм на живот на гражданите. Изпълнението на дейностите по
дезинсекция срещу комари започва след сключване на договор с Възложителя, като
се спазва стриктно времевия линеен график. Изпълнителят започва обработката
при наличие на подходящи метеорологични условия;
4. Дезинсекцията срещу ларви и имаго на комари да се проведе във възможно найкратки срокове с оглед ефективната борба с тях;
5. Да се спазват изискванията на законодателството касаещи опазването на околната
среда, както и живота и здравето на хората и животните;
6. Дезинсекцията срещу ларви и имаго на комари да се извършва с високоефективна
наземна и авиационна техника, оборудвана с генератор за топъл/студен аерозол;
Изисквания към препаратите:
1. да може да се прилагат за дезинсекция срещу ларви и/или имаго на комари;
2. да е разрешен за предлагане на пазара и употреба в Република България
(представя се разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат от
Министъра на здравеопазването за предлагания препарат);
3. да е ефективен по отношение на ларви и/или възрастни летящи насекоми и с
добро проникващо действие в труднодостъпни местообитания на комарите;

4. да е с бърз начален ефект, с ниска токсичност и кратък карантинен период;
5. да е безвреден за хора и домашни животни и да не уврежда околната среда;
6. да е високоефективен;
ІV. Квалификационни изисквания към участниците:
Право на участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, имат
всички участници отговарящи на законовите изисквания и тези на възложителя.
Участниците трябва да са специализирани в изършването на дезинсекционни дейности,
съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. на Министерство на здравеопазването
и да са вписани в съответния регистър, да разполагат със специалист/и притежаващ/и
удостоверения за правоспособност за ръководител и изпълнител, съгласно чл.7, ал.3 от
Наредба № 3/24.01.2005г. на МЗ, издадени от РЗИ и НЦЗПБ, да разполагат с добре обучен
персонал и високоефективна техника за изпълнение на услугите. Участниците трябва да
извършват дейността като специализирана фирма и/или организация, извършваща
дезинсекционни дейности, съгласни чл.1, ал.1 от Наредба № 3 от 24.01.2005 г. на
Министерство на здравеопазването и да са вписани в съответния регистър (Документ за
вписването на участника в „Регистър на лицата, извършващи дейности по дезинсекция и
дератизация”, съгласно чл.21 на Раздел V от Наредба №3/24.01.2005г.на МЗ);
Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник,
който е:
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
- престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по
чл. 3, ал. 2;
2. обявен в несъстоятелност.
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
4. в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата
дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил
дейността си.
5. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за
нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.
6. виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките
в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение
7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
`или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
8. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
9. осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

10. е свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност
в неговата организация;
11. сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
Изискванията на т. 1, 5, 6, 9 и 10 се отнасят:
 при събирателно дружество - за всички съдружници;
 при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници;
 при дружество с ограничена отговорност – за управителя или управителите, които
представляват дружеството, а при еднолично дружество с ограничена отговорност за едноличния собственик на капитала;
 при акционерно дружество - за овластеното лице/лица от Съветът на директорите,
съответно управителният съвет с одобрение на надзорния съвет, а при липса на
овластяване - за членовете на съвета на директорите, съответно на управителния
съвет, когато представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда
друго.
 при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове,
на който/които е възложено управлението на дружеството от Съвета на
директорите;
 при едноличен търговец – за физическото лице – търговец
 във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата,
които представляват кандидата или участника.
 и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от
един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България
Обстоятелствата по т. 1 - 11 се удостоверяват с декларация съгласно приложените
образци към одобрената от възложителя документация.
За обстоятелствата по т. 2, 3, 4, 6, 7, 8 и т. 11, когато кандидатът или участникът е
юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват.
Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
посочените по – горе изисквания се отнасят и за тях. Участникът посочва
подизпълнителите като посочва наименованието, вида на работите, които ще извършават
и дела на тяхното участие (процент от общата стойност на поръчката).
Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника
данни, да иска разяснения относно представените документи, както и да изисква писмено
представяне на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
Представянето на офертата задължава участника да приеме безусловно всички
изисквания и условия, посочени в настоящата документация.
V. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние,
както и техническите възможности, опит и/или квалификация на участника за
изпълнение на поръчката.
1.Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние:
Доказателства за финансовото състояние по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 2 и т.3 от
ЗОП. Участниците трябва да са реализирали оборот от ДДД дейности не по малко от 200
000 (двеста хиляди) лева без включен ДДС през последните три години (2010, 2011 и 2012
год.). За доказване на това изискване се представят следните документи:
- Копия на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на
участника за предходните три години (2010, 2011 и 2012 год.);
- Информация за общия оборот и за оборота от ДДД дейности за последните три
години (2010, 2011 и 2012 год.) с посочване на оборота за всяка година поотделно.
(Образец № 5)

При участие на обединение, изискването за минимален оборот от дейности, сходни
с предмета на поръчката се отнася общо за участниците в обединението. Информацията за
оборотите следва да бъде представена както общо за обединението, така и от всеки от
участниците в него.
2. Изисквания и доказателства за наличие на техническите възможности, опит
и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката:
Доказателства за техническите възможности или квалификация по смисъла на чл.51,
ал.1 от ЗОП:
1. Участниците да имат опит в извършването на услугите, предмет на обществената
поръчка. За доказване на опита всеки участник представя списък по образец, съдържащ
основните договори с предмет, подобен на предмета на поръчката, извършени от
участника през последните три години, включително стойностите, датите и получателите,
придружени с препоръки/референции за добро изпълнение. Да се представят
препоръки/референции, които се отнасят до посочените в списъка договори, с посочени
лица за контакти, телефон и адрес, от които възложителя може да получи допълнителна
информация.
- Списък на договори (минимум два) с предмет, подобен на настоящата поръчка, с
посочване на възложителя, стойността и срока на договора и приложени
припоръки/референции за добро изпълнение (поне 2 бр.). Препоръките/референциите да
се отнасят до посочените в списъка договори. (Образец № 6)
Когато участникът е обединение, изискването за горепосочения минимален опит в
изпълнение на ДДД дейностите се счита за изпълнено, когато поне един от участниците в
обединението притежава изискуемия минимален опит. Информация за опита следва да
бъде представена от всеки от участниците в обединението.
2. Участниците да извършват дейност като специализирана фирма и/или
организация, извършваща дезинсекционни дейности, съгласни чл.1, ал.1 от Наредба № 3
от 24.01.2005 г. на Министерство на здравеопазването и да са вписани в съответния
регистър.
- Документ за вписването на участника в „Регистър на лицата, извършващи
дейности по дезинсекция и дератизация”, съгласно чл.21 на Раздел V от Наредба
№3/24.01.2005г.на МЗ
3. Участникът трябва да разполага с квалифициран ръководен и технически, добре
обучен персонал, притежаващ необходимия опит за изпълнение предмета на поръчката.
Необходимо е да разполага с минимум един специалист притежаващ правоспособност за
ръководител, който да има опит като такъв минимум три години и минимум един
специалист притежаващ правоспособност за изпълнител за извършване на дейностите,
съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването,
представя се:
- Удостоверение за правоспособност на ръководител за извършване на дейности,
съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването
– заверено от участника копие, а за доказване на опита могат да бъдат представяни трудови договори, граждански договори, трудови книжки, декларация свободен текст от
самото лице или удостоверяване по друг подходящ начин;
- Удостоверение за правоспособност за изпълнител/и за извършванне на дейности,
съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването
- заверено от участника копие;
- Списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на
поръчката, включително тези, отговарящи за контрола на качеството;
– Попълнен образец на професионална биография на експерт (Образец № 7),
придружена с документи, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата които
отговарят за извършване на услугата;
Ако участникът предвижда в изпълнение на поръчката използването на външни
специалисти, се прилагат декларации, че същите са съгласни да участват.

4. Участниците да разполагат с необходимото оборудване за изпълнение на
поръчката, за наземно и авиационно третиране на площите. Представя се:
- Декларация, свободна редакция, за описание на собствено и/или наето , заето и т.
н. оборудване, с което разполага участника за изпълнение на услугата предмет на
поръчката, както и договори за наем, заем, декларация от собственика на активите и
др.(заверени от участника копия);
5. Участниците да могат да извършват авиационна дейност и използваните от тях
въздухоплавателни средства да са годни за летене. Представя се:
- Свидетелство за авиационен оператор и валидно удостоверение за летателна
годност на въздухоплавателното средство (заверени от участника копия )
6. Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 - система за
управление на качеството или еквивалент и ISO 14001:2004 - система за управление на
околната среда или еквивалент
- Трябва да се приложат заверени копия на валиден сертификат ISO 9001:2008 или
еквивалент и валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент.
7. Предлаганите от участниците препарати за изпълнение предмета на поръчката да
са разрешени за предлагане на пазара и употреба в Република България. Представя се:
- Списък на препаратите (биоцидите), които ще се използват при всеки вид
обработка, както и начина на употреба на съответния биоцид (концетрация и
разходна норма)
- Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат от МЗ за предлагания
препарат, придружено с информационен лист за безопаснот.
На основание чл. 51а от ЗОП, участник в процедурата може да използва ресурсите
на други физически или юридически лица при условие, че докаже, че ще има на
разположение тези ресурси. Това условие е приложимо и когато участник в процедурата е
обединение от физически и/или юридически лица.
VІ. Подготовка и подаване на офертата
Офертата трябва да съдържа техническо и финансово предложение за изпълнение
на поръчката. Офертата съдържаща задължителните документи, се представя в запечатан
непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично в
деловодството на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” №1 или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез
препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този
случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на
посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът
от забава или загубване на офертата е за участника.
Върху плика участникът посочва предмета на поръчката: „Услуги по дезинсекция
на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас с наземна и авиационна
техника и подходящи препарати за 2013 г.”, наименование на юридическо/физическо лице
или обединението, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен
адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа
на получаването. Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в
незапечатан или скъсан плик.
Всеки участник за възлагане на обществената поръчка има право да представи само
една оферта. В офертата си участникът е длъжен да заяви дали при изпълнението на
поръчката ще използва и подизпълнители. В случай, че участникът ще полза
подизпълнители - справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на
поръчката, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;
Документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 се представят за всеки от тях, а изискванията
към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. В този случай към
предложението се представят всички изискуеми документи, удостоверяващи, че
подизпълнителят отговаря на изискванията за участие в процедурата. Оферти с повече от

един вариант за изпълнение на обществената поръчка, не се допускат. Оферти за части от
обществената поръчка не се разглеждат. Офертата трябва да съдържа: данни за лицето,
което прави предложението; предложение за изпълнение на изискванията на възложителя
към обекта на поръчката; техническо предложение; ценово предложение.
Срок за валидност на офертата трябва да е не по- кратък от 90 календарни дни от
крайния срок за подаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните
участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на
договора за обществената поръчка.
Пликът с офертата, съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика, както следва:
1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите,
изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 12 – 14 от ЗОП, отнасящи се до
критериите за подбор на участниците или кандидатите, Когато участникът предвижда
участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 се представят за
всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното
участие.
2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се
поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката,
съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания,
а именно: Техническо предложение за изпълнение на поръчката и срок за изпълнение;
3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение
на участника, попълнено съгласно утвърдения от възложителя образец. Извън плика с
надпис „Предлагана цена”, не трябва да се посочва никаква информация относно
цената.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях
са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по предоставените с
документацията образци, възложителят има право да отстрани участника от процедурата,
поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.
Офертата задължително съдържа следните документи:
1. Оферта за участие в открита процедура по опростени правила на ЗОП с
предмет: „Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на
територията на област Бургас с наземна и авиационна техника и подходящи
препарати за 2013 г.” (Образец № 1)
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
офертата се подписва от представляващия/ите обединението, съгласно Договора за
учредяване или документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се
посочва представляващият. Печат не се поставя, освен когато обединението е
регистрирано по БУЛСТАТ.
2. Документ удостоверващ правосубектността на участника, а именно:
2.1 копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за
самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в
процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът
се представя в официален превод.
2.2 Договор за учредяване на обединението (оригинал или нотариално заверено
копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.
Договорът за учредяване, с който се доказва създаването на обединението
трябва да бъде с нотариална заверка на подписите.

В случай, че Участникът участва като обединение, участниците в обединението
трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително
трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, - че всички членове на обединението са
отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - че водещия член на
обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки
член на обединението; - всички членове на обединението са задължени да останат в него
за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да
определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на
изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника. Не се
допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.
3. Документ за закупена документация за участие (оригинал или заверено от
участника копие);
4. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата (оригинал или
заверено от участника копие);
5. Декларация за запознаване с условията на поръчката; ( Образец № 2)
6. Срок на валидност на офертата; ( Образец № 3 )
7. Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката; (Образец № 4)
8. Доказателства за финансовото състояние по смисъла на чл. 50, ал. 1, т. 2 и т.
3 от ЗОП
- Копия на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на
участника за предходните три години;
- Информация за общия оборот и за оборота от ДДД дейности за последните три
години (2010, 2011 и 2012 год.) с посочване на оборота за всяка година поотделно.
(Образец № 5)
9. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по
смисъла на чл.51, ал.1 от ЗОП:
- Документ за вписването на участника в „Регистър на лицата, извършващи
дейности по дезинсекция и дератизация”, съгласно чл.21 на Раздел V от Наредба
№3/24.01.2005г.на МЗ
- Списък на договори (минимум два) с предмет, подобен на настоящата поръчка, с
посочване на възложителя, стойността и срока на договора и приложени
припоръки/референции за добро изпълнение (поне 2 бр.). Препоръките/ референциите да
се отнасят до посочените в списъка договори. (Образец № 6);
- Удостоверение за правоспособност на ръководител за извършване на дейности,
съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването
– заверено от участника копие, а за доказване на опита (три години опит като
ръководител) могат да бъдат представяни - трудови договори, граждански договори,
трудови книжки, декларация свободен текст от самото лице или удостоверяване по друг
подходящ начин;;
- Удостоверение за правоспособност за изпълнител/и за извършванне на дейности,
съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването
- заверено от участника копие;
- Списък на техническите лица, включително тези, отговарящи за контрола на
качеството;
- Попълнен образец на професионална биография на експерт (Образец № 7),
придружена с документи, удостоверяващи образованието и професионалната
квалификация на участника и/или на ръководните му служители, или на лицата които
отговарят за извършване на услугата;
- Ако участникът предвижда в изпълнение на поръчката използването на външни
специалисти, се прилагат декларации, че същите са съгласни да участват.
- Декларация, свободна редакция, за описание на собствено и/или наето, заето и т.н.
оборудване, с което разполага участника за изпълнение на услугата предмет на поръчката,
както и договори за наем или заем или декларация от собственика на активите и др.
(заверени от участника копия);

- Свидетелство за авиационен оператор и валидно удостоверение за летателна
годност на въздухоплавателното средство (заверени от участника копия )
- Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент.
- Заверено копие на валиден сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент.
- Списък на препаратите (биоцидите), които ще се използват при всеки вид
обработка, както и начина на употреба на съответния биоцид (концетрация и
разходна норма);
- Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат от МЗ за предлагания
препарат, придружено с информационен лист за безопаснот.
10. Декларация по образец за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3,
чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП; ( Образец № 8)
11. Декларация по образец за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, чл.
47, ал. 2 т. 2, т. 2а, т. 5 и чл. 47, ал. 5 т. 1 от ЗОП; (Образец № 9)
12. Декларация, че са спазени изискванията за зкрила на заетостта, включително
минимална цена на труда и условията на труд (Образец № 10)
13. Декларация за участие или липса на подизпълнители (Образец № 11).
14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в случаите когато се
предвижда участието на такива; ( Образец № 12)
15. Молба за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата; (Образец
№ 13)
16. Декларация за запознаване и приемане на условията в проекта на договора.
(Образец №14)
17. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат
представителни функции.
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по чл. 47, ал.
1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП не могат да бъдат подписвани от пълномощник;
18. Ценово предложение по образец; ( Обрацец № 15)
19. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съставен и подписан от
участника.
Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят
чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху
копието на документа представляващия участникът е записал текста „Вярно с оригинала”,
задължително следва да има собственоръчен подпис на представляващия участника и
положен печат (ако има такъв). Всички листи и документи съдържащи се в частите на
офертата да са надлежно номерирани, а за документите за които е необходимо и
подписани и подпечатани от лицето представляващо участника или упълномощеното
лице, представляващо участника.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
1. документите по ал. 1, т. 1 и 6 на чл. 56 от ЗОП се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението;
2. документите по ал. 1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП се представят само за
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор
по чл. 25, ал. 2, т. 6;
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т.
1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5 и 6,
които са на чужд език, се представят и в превод.
Важно: Участниците трябва внимателно да се запознаят указанията за подготовка
на офертата и да се въздържат от прилагането към нея на излишни документи, както и
многобройни документи, потвърждаващи едни и същи обстоятелства. Излишни
документи, демонстриращи възможности и опит над изискваните, няма да се вземат в
предвид при оценка на офертите.

До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата лицата
могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.
Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането, като
изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са
посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило
запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се
предоставя на други кандидати или участници. Дадените разяснения ще бъдат
публикувани и на интернет сайта на Областна администрация Бургас – www.bsregion.org.
Предложенията за участие се подават в сградата на Областна администрацияБургас, ул. „Цар Петър” № 1 в Центъра за административно обслужване в срока посочен в
обявлението за обществената поръчка.
До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата
може да промени, допълни или оттегли офертата си.
VІІ. Критерият за оценка на офертите е „най – ниска цена”. Предлаганата от
участниците цена трябва да бъде в български лева без ДДС. В нея трябва да са включени
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в съответствие с
изискванията в Техническата спецификация и условията на договора.
VІІІ. Разглеждане на офертите:
Ако в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена
само една оферта, или ако това се налага в резултат от производство по обжалване,
Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата.
Отварянето на офертите ще се извърши от комисия, назначена със заповед от
Областния управител на област Бургас, след изтичане на срока за приемане на офертите.
Датата, часа и мястото за отваряне на офертите са посочени в обявлението за обществената
поръчка. Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени по реда на Глава пета, Раздел
втори на ЗОП. Със заповедта възложителя определя и срока за приключване на работата на
комисията, който трябва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не
може да бъде по – дълъг от срока на валидност на офертите. Комисията започва работа
след получаване на списъка с участниците и представените оферти.
Отварянето на офертите от комисията е публично и на него могат да
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска
цел.
На оценка по определениете в документацията критерий за оценка подлежат само
офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата поради
наличие на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1 и 5 и тези по чл. 47, ал. 2 от
ЗОП, посочени в обявлението, както и които отговарят на обявените в настоящата
документация изисквания.
При необходимост комисията може по всяко време да проверява заявените от
участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица,
както и да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни
доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази
възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение
на участниците.
Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на
ценовите оферти на интернет сайта на Областна администрация Бургас –
www.bsregion.org в секция „Профил на купувача”. Информация по телефона
за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти няма да
бъде давана.
Право да присъстват при отваряне и оповетяване на ценовите оферти имат
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и

представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово
осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия.
Решенията на комисията се взимат с мнозинството от членовете й.
Комисията съставя протокол/и за работата си, които се подписват от всички
членове. Протоколите за разглеждането, оценяването и класирането на офертите се
предават на Възложителя заедно с цялата документация, свързана с провеждането на
процедурата. Комисията приключва своята работа с приемане на протоколите от
възложителя. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
ІХ. Определяне на изпълнител на обществената поръчка
Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията
издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника,
определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в
процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Решението се изпраща
на участниците в тридневен срок от издаването му.
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за
изпълнител на поръчката, по реда на Част втора, Глава трета, Раздел VІ от Закона за
обществените поръчки. Договора се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14- дневен срок от
уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за
решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор
с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен
когато е допуснато предварително изпълнение.
На основание разпоредбите на чл. 47, ал. 10 от ЗОП и чл. 48, ал. 2 ЗОП при
сключване на договора кандидата, определен за изпълнител следва да представи следните
документи:
1. Свидетелство за съдимост за управителите или за членовете на управителните
органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица - за техните
представители в съответния управителен орган.
2. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не е в
производство по несъстоятелност;
3. Удостоверение, че кандидатът не се намира в ликвидация;
4. Удостоверения за липсата на парични задължения към държавата или към
община по смисъла на чл.162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
5. Удостоверетние от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, за
неналожено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи
чужденци през последните 5 години –
6. Гаранция за изпълнение на договора.
Кандидатът, с когото възложителят сключи договор за възлагане на обществена
поръчка представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката без
ДДС. Гаранцията за изпълнение се освобождава след приключване изпълнението на
договора, при условия посочени в него.
Х . Други указания.
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от
участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат
Закона за обществените поръчки и документацията за участие в процедурата.
Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от
българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в
записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни
са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в
следната последователност:
а) Решението за откриване на процедурата;
б) Обявление за обществена поръчка;
в) Техническа спецификация;
г) Проект на договор за изпълнение на поръчката;
д) Документация за участие в процедурата;
ж) Образците за участие в процедурата.
Документа с най-висок приоритет е посочен на първо място.
ХІ. Приложение - Образци на документи и проект на договор
Образец № 1- Оферта за участие в открита процедура по опростени правила;
Образец № 2 - Декларация за запознаване с условията на поръчката;
Образец № 3 – Срок на валидност на офертата;
Образец № 4 - Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката;
Образец № 5 - Информация за общия оборот и за оборота от от ДДД дейности за
последните три години;
Образец № 6 - Списък на договори с предмет, подобен на настоящата поръчка;
Образец № 7 – Образец на професионална биография на експерт;
Образец № 8 - Декларация по образец за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 2 и 3, чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП;
Образец № 9 - Декларация по образец за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,
т. 1, чл. 47, ал. 2 т. 2, т. 2а, т. 5 и чл. 47, ал. 5 т. 1 от ЗОП;
Образец № 10 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
Образец № 11 - Декларация за участие или липса на подизпълнители;
Образец № 12 -Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в случаите
когато се предвижда участието на такива;
Образец №13 - Молба за освобождаване на гаранцията за участие в процедурата;
Образец № 14 - Декларация за приемане на условията в проекта на договора;
Образец № 15 - Ценово предложение по образец;
Проект на договор

/ОБРАЗЕЦ № 1/
УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ПО ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ПО РЕДА НА
чл.14, ал.3, т. 2 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: „Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на
територията на област Бургас с наземна и авиационна техника и подходящи
препарати за 2013 г.”
От…………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………….......................................
.......,
вписан с реш. №………….по ф. д. №…………/…………….г. на Oкръжен съд – гр.
.................,
БУЛСТАТ/ЕИК
със
седалище
и
адрес
…………………................….,

на

управление/живущ:

……….........………

представлявано
от..................................................................................,
ЕГН.....................................,
л.к.
№
.......................,
идадена
от......................,
гр.................................
на.................................год.,
пълномощно
рег.
№……..........…..…/……………………г. по описа на нотариус с район на действие РС
………….……...…..., телефон за контакти:..........................................................., факс:
....................................................; email: .................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от
Вас открита процедура по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от

ЗОП с горепосочения предмет: „Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на
комари на територията на област Бургас с наземна и авиационна техника и
подходящи препарати за 2013 г.”
Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме
запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и
изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги
приемаме без възражения.
Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем
определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за
изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер
и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще
гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените
условия.
Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
2. Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията;
3. Всички изисквани от възложителя документи – подписани и подпечатани;
4. Други по преценка на участника.
...........................2013 год.
печат:.........................................
гр...................................
.........................................

Подпис и

/име и
фамилия/

/ОБРАЗЕЦ № 2/
УТВЪРДИЛ:
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията и участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на
комари на територията на област Бургас с наземна и авиационна техника и
подходящи препарати за 2013 г.”
Долуподписаният ………………………………………………………………………………................
с адрес: …………………………………………………………………………………………................
л. к. № ........................................ , изд. на ………………………..... г. от МВР - гр. ..............................
в качеството си на …………………………………..... на ……………………………………..............
със седалище и адрес на управление: .......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………................
вписано в търговския регистър на ………………….........…....................... окръжен съд с решение по
ф. д. № ................... / ……………..... г. на същия съд,
БУЛСТАТ/ЕИК ………………………………...., с настоящата:

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Запознат/и съм/сме с предмета и всички условия на настоящата поръчка и ги
приемам/е без възражения;
2. Задължавам/е се да спазвам/е условията за участие в процедурата и всички
действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на
поръчката;
3. Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и
представяне на предложението ми.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: ......... 2013 год.
.......................................
/………………………/

ДЕКЛАРАТОР:

/ОБРАЗЕЦ № 3/
УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
ДО
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ БУРГАС

СРОК ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
за участие в открита процедура по опростени правила
по реда на чл. 14, ал.3, т. 2 от ЗОП
От…………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………….........…..,
БУЛСТАТ/ЕИК

ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
Предлагам/е срок на валидност на офертата в размер на ..............................................
(...................................................................) от крайния срок за подаване на офертите;
Известно ми е/ни е, че можете да изискате от класираните участници да удължат срока
на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществена поръчка.
Дата………………. 2013 год.
Подпис и печат на участника:__________________
/…………………………/

/ОБРАЗЕЦ № 4/
УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СРОК
От………………….…………………………………………………………………………………
.
..............................................................................................................................................................
.,
БУЛСТАТ/ЕИК

ОПИСАНИЕ
на обхвата и начина на изпълнение на поръчката с предмет:
”Услуги по дезинсекция на ларви и имаго та комари на територията на област Бургас
с наземна и авиационна техника и подходящи препарати за 2013 г.”
УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

Желая/ем да участвам/е в обявената от Вас процедура за възлагане на
обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.3, т. 2 от ЗОП с предмет: ”Услуги по
дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас с
наземна и авиационна техника и подходящи препарати за 2013 г.” за:
12. Община Айтос - 5 400 дка
13. Община Бургас- 12 000 дка
14. Община Камено – 400 дка
15. Община Карнобат – 600 дка
16. Община Несебър – 609 дка.
17. Община Поморие – 303 дка
18. Община Приморско – 2 220 дка.
19. Община Созопол – 11 000 дка
20. Община Средец - 200 дка
21. Община Сунгурларе – 780 дка
22. Община Царево – 660 дка.
Представляваният от мен участник е специализиран в/специализиран съм в
..............................................................................................................................................................
…
…………………………………………..………………...……………………………………….…
………………………………………..………………………………………………………............
..............................................................................................................................................................
............
В състояние сме/съм да изпълня/изпълним поръчката в пълно съответствие с
изискванията на възложителя. С настоящото представям/е моето/нашето техническо
предложение за изпълнение на обществена поръчка по обявената от Областен управител
на област Бургас открита процедура по опростени правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от
ЗОП с горепосочения предмет.

Относно изискванията и условията на Възложителя, свързани с изпълнението на
настоящата поръчка, ще изпълним следното:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /описание на организацията
на работа, използваните видове препарати и оборудване или друго по преценка на
участника/:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
....................
2. Линеен времеви график за изпълнение на поръчката.
3. В състояние сме да изпълним настоящата поръчка в срок от
........................................
календарни дни от подписване на договора.
4.
Друго
(по
преценка
на
участника)
......................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................
При изпълнението на поръчката ще се придържам/е точно към указанията на
възложителя, съгласно документацията за участие.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да
представим
гаранция
за
изпълнение
на
поръчката
във
вид
на
.....................................................(парична сума/банкова гаранция) в размер на 3 % от стойността на
поръчката без ДДС. Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след приключване на
изпълнението на договора.
В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на
договора ще представим документи, изискани от възложителя и посочени в документацията за
участие.
Запознат/и съм/сме с условията на възложителя – Областен управител на област Бургас
за провеждане на открита процедурата по опростени правила по реда на чл. 14, ал.3, т. 2 от ЗОП в
това число и с условията в проекто-договора.
Гарантирам/е, че съм/сме в състояние да изпълня/изпълним поръчката в пълно
съответствие с гореописаното предложение.
Дата: .........................

Подпис и печат на участника: .....................................
(..........................................)

При подготовка на техническото предложение, при недостиг на редове се продължава на празен лист
формат А4, който става неразделна част от настоящото техническо предложение

УТВЪРДИЛ:

/ОБРАЗЕЦ № 5/

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА НА УЧАСТНИКА
Долуподписаният/ата_____________________________________________________,
в качеството ми на ___________________ на________________________________________
(посочете наименованието на участника),
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
През последните три приключили финансови години общият оборот на участника
е както следва:
Година

Оборот за годината /в лева/

2010 г.
2011 г.
2012 г.
Общо без ДДС:
Общо с включен ДДС През последните три години оборота, реализиран от дейности по дезинфекция,
дезинсекция и дератизация
Година

Оборот на услугите за годината /в лева/

2010 г.
2011 г.
2012 г.
Общо без ДДС:
Общо с включен ДДС Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата .................2013 г.
Гр...........................

ДЕКЛАРАТОР

/подпис и печат/

ЗАБЕЛЕЖКА: При участие на обединение, изискването за минимален
оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката се отнася общо за
участниците в обединението. Информацията за оборотите следва да бъде
представена както общо за обединението, така и от всеки от участниците в него.
/ОБРАЗЕЦ № 6/

УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
СПИСЪК НА ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ ПОДОБЕН НА НАСТОЯЩАТА
ПОРЪЧКА
Долуподписаният/ата
______________________________________________________,в качеството ми на
___________________ на ________________________________________
(посочете наименованието на участника),
ДЕКЛАРИРАМ,
Че през последните 3 години _______________________________________
(посочете наименованието на участника) е извършил следните дейности :
№
по
ред

Предмет на
договора

Дата на
сключване и
срок на
действие на
договора

Дата на
изпълнение

Стойност на
договора

Контрагент
(наименование,
адрес и телефон)

1.
2.
3.

Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия списък:
1..............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата: _________ 2013 г.

Подпис и печат: ________________

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните,
посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на
обединението. В този случай в първата колона на таблицата се посочва и за кой
член на консорциума/обединението се отнася съответния договор. Образецът се
попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на
обединението, съгласно договора/споразумението за създаване на обединение.

/ОБРАЗЕЦ № 7/
УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

Професионална биография на експерт
<Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат
премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.>
Предлагана роля в поръчката: <вид експерт>

1. Фамилия:
2. Име:
3. Дата на раждане:
4. Образование:
Учебно заведение
(От дата – до дата)

Получени степен(и) или диплома(и):

5. Понастоящем заемана длъжност/граждански договор:
6. Основни квалификации: (свързани с поръчката)
<За всяка квалификация в тази точка трябва да бъде представен документи,
удостоверяващи образованието и професионалната квалификация сертификат
и/или референция.>

7. Професионален опит
От дата –
Място на
Фирма
до дата
извършване (Работодател)
на услугите
(държава) и
наименован
ие на
възложител
я
(бенефицие
нта)

Заемана
длъжност

Описание на извършваната работа
по дейности, които отговарят на
изискванията към общия и
специфичен професионален опит

<Тази колона трябва да съдържа
следната информация:
1. Наименование на проекта, по
който е извършвана работата,
кратко описание на проекта,
описание
на
извършваната
работа и др., изисквания по
настоящата процедура>

Долуподписаният ......................................................, декларирам верността на
описания опит и умения, както и че ще бъда на разположение за целия период на
проекта от подписването на договора до завършването му.
Известна ми е предвидената в чл 313. на НК отговорност за неверни данни.
Дата: ...................

Декларатор: ..........................................
(имена и подпис)

/ОБРАЗЕЦ № 8/
УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и 4 и по чл. 47, ал. 5, т. 2
от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният ………………………………………………………………………………........
с адрес: …………………………………………………………………………………………........
л. к. № ........................................ , изд. на ………………………..... г. от МВР - гр. ......................
в качеството си на …………………………………..... на …………………………………….....
със седалище и адрес на управление:
..................………………………………………………........
вписано в търговския регистър на ……………………....................... окръжен съд с решение по
ф. д. № ................... / ……………..... г. на същия съд, с данъчен № ......................... ,
БУЛСТАТ/ЕИК ………………………………...., с настоящата:
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваното от мен юридическо лице/физическо лице не е обявено в
несъстоятелност;
2. Представляваното от мен юридическо лице/физическо лице не е в производство
по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове;
3. Представляваното от мен юридическо лице/физическо лице не е в открито
производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите
си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не е преустановил дейността си/
Представляваното от мен чуждестранно юридическо лице не се намира в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност
е под разпореждане на съда, и не е преустановил дейността си;
4. Не е осъждано за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в
поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.
5. Представляваното от мен юридическо лице/физическо лице няма задължения по
смисъла на чл.162, ал.2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и
към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения за данъци или вноски за
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен.
6. Представляваното от мен юридическо лице/физическо лице няма наложено
административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през
последните до 5 години.
7. Представляваното от мен юридическо лице/физическо лице не е сключило договор
с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси..
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя за всички промени в 7 дневен срок от настъпването им.
Известна ми е предвидената в чл.313 от НК отговорност.
..................................2013г.
Гр.......................................

Декларатор:..................................
(..................................)

Забележка: Съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е
юридическо лице, е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват.

/ОБРАЗЕЦ № 9/
УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 2 т. 2, т. 5 и чл. 47, ал. 5 т. 1 от Закона за обществените
поръчки
Долуподписаният
………………………………………………………………………………................
с
адрес:
…………………………………………………………………………………………................
л. к. № ........................................ , изд. на ………………………..... г. от МВР - гр.
..............................
в
качеството
си
на
………………………………….....
на
……………………………………..............
със
седалище
и
адрес
на
управление:
.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………........
........
вписано в търговския регистър на ………………….........…....................... окръжен съд с
решение по
ф. д. № ................... / ……………..... г. на същия съд,
БУЛСТАТ/ЕИК ………………………………...., с настоящата:
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата,
данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от
Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в
организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление
против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против
стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление по чл. 108а от
Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от Закона за обществените
поръчки.
2. Не съм лишен/а да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за
нарушения свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки.
4. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 23 от допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
неговата организация.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя за всички промени в 7 дневен срок от настъпването им.
Известна ми е предвидената в чл.313 от НК отговорност.

...........................2013 год.
гр....................................

Декларатор:............................................
(..........................................)

Забележка: В зависимост от правноорганизационната форма на
учстниците, декларацияте се представя от всяко едно от лицата посочени в чл. 47,
ал. 4 от Закона за обществените поръчки.
/ОБРАЗЕЦ № 10/
УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 56, АЛ. 1, Т. 11 ОТ ЗОП

Долуподписаният
………………………………………………………………………………................
с
адрес:
…………………………………………………………………………………………................
л. к. № ........................................ , изд. на ………………………..... г. от МВР - гр.
..............................
в
качеството
си
на
………………………………….....
на
……………………………………..............
със
седалище
и
адрес
на
управление:
.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………........
........
вписано в търговския регистър на ………………….........…....................... окръжен съд с
решение по
ф. д. № ................... / ……………..... г. на същия съд,
БУЛСТАТ/ЕИК ………………………………...., с настоящата:

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
При
определяне
на
предлаганата
от
[наименование
на
участника/поидзпълнителя] цена е спазено изискването за минимална цена на труда
и условията на труд, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за
обществените поръчки.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ......... 2013 год.
.......................................

ДЕКЛАРАТОР:

/………………………/

Подава се от участника и от всеки подизпълнител, който ще извършва услуга.
В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно
от тях.

/ОБРАЗЕЦ № 11/
УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие или липса на подизпълнители
Долуподписаният
………………………………………………………………………………................
с
адрес:
…………………………………………………………………………………………................
л. к. № ........................................ , изд. на ………………………..... г. от МВР - гр.
..............................
в
качеството
си
на
………………………………….....
на
……………………………………..............
със
седалище
и
адрес
на
управление:
.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………........
........
вписано в търговския регистър на ………………….........…....................... окръжен съд с
решение по
ф. д. № ................... / ……………..... г. на същия съд,
БУЛСТАТ/ЕИК ………………………………...., с настоящата:
ДЕКЛАРИРАМ:

1.
Че при изпълнението на обществена поръчката с предмет: „Услуги по
дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас с
наземна и авиационна техника и подходящи препарати за 2013 г.”
..........................................................................................................................................
.......
няма да ползвам/ ще ползвам подизпълнител(и).
(ненужното се зачертава)
2. Подизпълнителя/-ите, който ще ползвам е/са следните:
Подизпълнител № 1:
..................................................................................................................
(наименованието на подизпълнителя)

...................................................................................................................................................
.........
с дял на участие...............% от общата стойност. Работата му ще обхваща следните
дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):
...................................................................................................................................................
.........
Подизпълнител № 2:
..................................................................................................................
(наименованието на подизпълнителя)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................
с дял на участие...............% от общата стойност. Работата му ще обхваща следните
дейности (посочва се конкретната част от предмета на обществената поръчка):
...................................................................................................................................................
.......
3. Ще отговарям за действията, бездействията и работата на посочения
подизпълнител /посочените подизпълнители/ като за свои действия, бездействия и
работа.
Известна ми е предвидената в чл.313 от НК отговорност.
...........................2013 год.
Декларатор:..............................
гр...................................
(..........................................)

/ОБРАЗЕЦ № 12/
УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
Долуподписаният
………………………………………………………………………………................
с
адрес:
…………………………………………………………………………………………................
л. к. № ........................................ , изд. на ………………………..... г. от МВР - гр.
..............................
в
качеството
си
на
………………………………….....
на
……………………………………..............
със
седалище
и
адрес
на
управление:
.......................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………........
........
вписано в търговския регистър на ………………….........…....................... окръжен съд с
решение по
ф. д. № ................... / ……………..... г. на същия съд,
БУЛСТАТ/ЕИК ………………………………...., с настоящата:
ДЕКЛАРИРАМ:

1.
Съгласен съм да участвам като подизпълнител в открита процедура по
опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по
дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас с
наземна и авиационна техника и подходящи препарати за 2013 г.”
на
...................................................................................................................................................
...
(наименование на участника)
Като ще извърша следните дейности от предмета на поръчката:
..................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................
2. Не участвам в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително
като член на обединение.
Известна ми е предвидената в чл.313 от НК отговорност.
...........................2013 год.
Декларатор:..............................
гр...................................
(..........................................)

/ОБРАЗЕЦ № 13/
УТВЪРДИЛ:
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
ДО

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ БУРГАС
МОЛБА
от
От……………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………......................
........................,
вписан с реш. №………….по ф. д. №…………/…………….г. на Oкръжен съд – гр.
.................,
БУЛСТАТ/ЕИК
със
седалище
и
адрес
…………………...............,

на

управление/живущ:

……….........………

представлявано
от.............................................................................,
ЕГН....................................., л.к. № ......................., идадена от......................,
гр...........................
на.................................год.,
пълномощно
рег.
№……..........…..…/……………………г. по описа на нотариус с район на действие РС
………….……...…..., банкова сметка ......................................................................
..............................................
в
банка..............................................................................
телефон
за
контакти:.............................,
...................................

факс:

Търговска
..............................

email:

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 62 от ЗОП, моля, след изтичане на законоустановения срок,
да ми бъде възстановена сумата от 700 лева /седемстотин лева/, представляваща
гаранция за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет:
”Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас
с наземна и авиационна техника и подходящи препарати за 2013 г.”
Моля, сумата да бъде приведена по следната банкова сметка:
.......................................................................................................................................................
.......
в
.......................................................................................................................................................
.....,
Титуляр
на
сметката
е
......................................................................................................................
Подпис и печат на участника:
.....................................

/..................................../

 Молбата се придвижва служебно за всички участници, с изключение на
определения за изпълнител, който след изтичане на срока на договора трябва да
депозира нова молба с посочване на актуална банкова сметка.

УТВЪРДИЛ,
/ОБРАЗЕЦ № 14/
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Долуподписаният
………………………………………………………………………………................
с
адрес:
…………………………………………………………………………………………................
л. к. № ........................................ , изд. на ………………………..... г. от МВР - гр.
..............................
в
качеството
си
на
………………………………….....
на
……………………………………..............
със
седалище
и
адрес
на
управление:
.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………........
........
вписано в търговския регистър на ………………….........…....................... окръжен съд с
решение по
ф. д. № ................... / ……………..... г. на същия съд,
БУЛСТАТ/ЕИК ………………………………...., с настоящата:

Д е к л а р и р а м, че:
Запознат/и съм/сме и съм/сме съгласен/и с всички условия, съдържащи се в
проекта на договор от документацията за участие за обществена поръчка с предмет
„Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас
с наземна и авиационна техника и подходящи препарати за 2013 г.”
Приемам/е клаузите в проекта на договор без възражения и заявявам/е, че ще
се придържам/е към стриктното им изпълнение.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване
на неверни данни.

Дата………………. 2013 год.
Подпис и печат на участника:__________________
/…………………………/

Забележка: Декларацията се подписва лично от физическото лице,
представляващия юридическото лице, или от упълномощените от тях лица и се
представя към офертата на участника, заедно с комплекта документи.
УТВЪРДИЛ,

/ОБРАЗЕЦ № 15/

КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
ДО
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ БУРГАС
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура по опростени правила
по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП

От………………….…………………………………………………………………………
……….....................................................................................................................................,
БУЛСТАТ/ЕИК

ГОСПОДИН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с участието ми в открита процедура по опростени
правила по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: ”Услуги по
дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас с
наземна и авиационна техника и подходящи препарати за 2013 г.”,
предлагам следното:

№ по
ред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Декари

Територия

5 400

Община Айтос

12 000
400
600
609

Община Бургас
Община Камено
Община Карнобат
Община Несебър

303

Община Поморие

2 220

Община
Приморско
Община Созопол
Община Средец
Община Сунгурларе
Община Царево

8.
9.
10.
11.

11 000
200
780
660

Общо:

34 172

Ед.цена
Ед.цена
/лв./ с
/лв./ без
ДДС
ДДС за
за
ларвици
ларвицид
дна
на

Ед.цена Ед.цена
/лв./ без
/лв./ с
Обща
ДДС за ДДС за
цена
Обща цена
имагоцид имагоцид /лв./ без /лв./ с ДДС
на
на
ДДС

Посочените стойности включват всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.
Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.
Декларирам, че съм запознат, че предложените цени ще бъдат използвани при
оценяването на подадената от мен/нас оферта, като няма да имам право на корекции и/или
позоваване на грешка.
Декларирам, че при разлика между цената, изписана с цифри и тази, изписана с думи, за
валидна следва да се счита цената, изписана с думи.
Дата………………. 2013 год.

Подпис и печат на участника:__________________
/………………………/

ПРОЕКТ
УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител на област Бургас
ДОГОВОР
Днес, ………………..2013 г. в гр. Бургас,
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1. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС, ул. “Цар Петър” № 1, Булстат
000056757, представлявана от Константин Николов Гребенаров – Областен управител на
област Бургас и Анелия Радева
– Главен счетоводител, наричана за краткост
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна
и
2.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................,
от друга страна, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ.
на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществени поръчки и Заповед
№....................................................... год. на Областен управител на област Бургас за
класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с
обект „Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на комари на

територията на област Бургас с наземна и авиационна техника и
подходящи препарати за 2013 г.”, сключиха настоящия договор
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуги по
дезинсекция на ларви и имаго на комари на територията на област Бургас с наземна и
авиационна техника и подходящи препарати за 2013 г.”, за:
23. Община Айтос - 5 400 дка
24. Община Бургас- 12 000 дка
25. Община Камено – 200 дка
26. Община Карнобат – 600 дка
27. Община Несебър – 609 дка.
28. Община Поморие – 303 дка
29. Община Приморско – 2 220 дка.
30. Община Созопол – 11 000 дка
31. Община Средец - 200 дка
32. Община Сунгурларе – 780 дка
33. Община Царево – 660 дка.
(2) Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от договора.
ІI. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2.(1). Договорът влиза в сила от деня на подписването му от страните.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява поръчката в срок, с оглед
представения и приложен линеен времеви график.
IІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:
Чл.3.(1) Видът и единичните цени на дейностите са съгласно приложеното Ценово
предложение по подадена оферта, неразделна част от договора.
(2). Единичните цени по ал. 1. включват всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнението на поръчката.
Чл.4. Количествата и видовете работи ще се доказват с двустранни протоколи за
действително извършените дейности, подписани от упълномощени представители на
страните на база единични цени, посочени в Ценовото предложение.
Чл.5.(1) Плащането ще се извършва при наличие на двустранно подписан, без
забележки, приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на извършените
дейности и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура в оригинал.
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(2). Плащанията се извършват по банков път по банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 10 дневен срок от получаване на документите по ал.1, при Банка
............................................................................................... BIC:............................................
IBAN:................................................. Титуляр: .............................................................................
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима
информация във връзка с изпълнение на задълженията му по договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на
неговите задължения по настоящия договор, когато конкрeтните обстоятелства го
изискват.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да упражнява текущ контрол върху изпълнението на
възложената работа. При констатирани нарушения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съставя протокол,
който представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е длъжен в три дневен срок да подпише
протокола или да възрази писмено. При непостигане на съгласие или неподписване на
протокола в договорения срок, ВЪЗЛОЖЕТЕЛЯ има право незабавно да прекрати
договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща съответното възнаграждение, съгласно договора.
Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1. да задържи внесената от изпълнителя парична сума, представляваща гаранция
за изпълнение на договора в предвидените случаи;
т.2. по всяко време да изисква и да получава информация относно хода на
изпълнение на настоящия договор, да дава указания и отправя забележки по изпълнението
му.
т. 3 в случай на констатирани недостатъци в изпълнените видове дейност, да не
приеме и заплати, до отстраняването им от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в определен
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това срок.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл.8.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши договореното, съобразно
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие с нормативната уредба.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде цялата изготвена по договора
документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително документ съгласно чл.18 от Наредба № 3
от 24.01.2005г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и
дератизации издадена от Министерство на здравеопазването.
Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1.да осигури необходимите за извършване на лаврицидната обработка и
дезинсекцията консумативи:
т.2. да разполага с високоефективна техника;
т.3. да разполага с добре обучен персонал;
т.4. да гарантира годността на препарата, неговата безвредност за хората и
домашните животни и представи необходимите документи и указания за ползването му;
т.5. при изпълнение на поръчката да спазва стандартите и изискванията, свързани с
изпълнението на конкретните услуги;
т.6. да извършва ларвицидните и дезинсекционни обработки с подходящи
препарати, който да отговаря на следните изисквания:
т.6.1. да са годни за прилагане за съответните обработки, /ларвицидни,
съответно дезинсекционни;
т.6.2. да са високоефективни съобразно целите за които се прилагат;
т.6.3. да са с бърз начален ефект, с ниска токсичност и кратък карантинен
период;
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т.6.4. да са разрешени за употреба в Република България и да притежават
разрешение за пускане на пазара, съгласно чл. 14 от Закона за защита от вредното
въздействие на химични вещества и смеси и Заповед № РД 15-2831 от 25.10.2005 г.
на Министъра на Здравеопазването;
т.6.5. да не уврежда околната среда.
т.7. да извършва обработките, като не нарушава нормалният ритъм на живот на
гражданите;
т.8. да изпълнява възложените обработки в определения срок;
т.9. да спазва изискванията на законодателството касаещи опазването на околната
среда и здравето и живота на хората и животните.
т.10. да носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на
изпълнението на настоящия договор.
т.11 да извършва обработките при наличие на благоприятни метеорологични
условия като я провежда в часови диапазон, съобразен с най-високата активност на
инсектите.
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществи възложената работа при спазване
на Наредба № 3 от 24.01.2005г. за условията и реда за извършване на дезинфекции,
дезинсекции и дератизации издадена от Министерство на здравеопазването, Наредба № 15
ОТ 8.04. 2004г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и
начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни
дейности на Министерство на земеделието и горите и всички нормативни актове свързани
с предмета на договора.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи дължимото възнаграждение при
условията на договора;
VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА:
Чл.12.(1). Приемането на извършените видове дейности става с двустранно
подписан приемо–предавателен протокол.
(2) В 7 (седем) дневен срок от подписване на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да направи писмени възражения по отношение на дейностите по дезинсекционна и
ларвицидна обработка на терените.
(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите по своя
вина грешки и пропуски, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при предаването на
третираните площи в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
(4). След отстраняване на всички нередовности от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
страните по настоящия договор подписват окончателен протокол за приемане на
извършените видове дейности.
VІІ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА.
Чл.13.(1). При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 30 % (тридесет
процента) от стойността на договора.
(2) При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 30 % (тридесет
процента) от стойността на неизпълнената част от договора. При некачествено
изрпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща
неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % (тридесет процента) от стойността на
некачествено извършените работи.
(3)При забавяне изпълнението на поетите с настоящия договор задължения,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от
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прогнозната стойност на процедурата за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (десет
процента) от общата стойност на договора.
(4) Неустойката не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди по общия ред.
Чл. 14.(1). При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя паричен
депозит по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или банкова гаранция за добро изпълнение в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчката, т. е.
......... лв (словом), от които сумата в размер на 700 лв. (седемстотин лева), внесена като
гаранция за участие се трансформира в гаранция за изпълнение, а допълнително са
внесени .......... лв.(с думи). Гаранцията за добро изпълнение е със срок на валидност –
срока на действие на договора. Тя се освобождава в 7 дневен срок от подаване на молба от
Изпълнителя, в която се посочва банкова сметка и титуляр на сметката по която, същата
да бъде възстановена.
(2) Гаранцията обезпечава точното и добросъвестно изпълнение на задълженията
по договора. Правата по гаранцията се упражняват:
т.1.В случаите по чл. 13 от настоящия договор.
т.2.При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по повод
понесени вреди причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за изпълнение, за удовлетворяването
им или да я задържи до доказване на основателността на претенциите им от
компетентните органи.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка всички вреди, нанесени на трети
лица по време на изпълнение на договорените услуги, в следствие на негови действия или
бездействия.
VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл.16. Настоящият договор се прекратява:
т.1. с изтичане на срока му и с изпълнение, предаване и приемане на качествено
извършената работа;
т.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
т.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при виновно неизпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, със седемдневно писмено предизвестие
отправено към другата страна, без да дължи обезщетение, като задържи гаранцията за изпълнение
по договора;

т.4. при наличието на обективна невъзможност от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
изпълнява задълженията си или ако в резултат на обстоятелства, възникнали след
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
т.5 едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и без предизвестие, и в случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – обединение извърши промяна в състава си по време на изпълнение на
договора.
IХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл.17.(1) Всяка от страните се задължава да не разпространява информация,
станала й известна при или по повод изпълнението на настоящия договор. Всяка от
страните се задължава да не разкрива информацията без писменото разрешение на
другата, с изключение на нормативно уредените хипотези.
(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилага действащото
българско законодателство.
(3) Настоящият договор не подлежи на изменение и допълнение, с изключение на
нормативно уредените хипотези.
(4) Всички спорове във връзка с тълкуването и прилагането на настоящия договор
се решават чрез преговори, по взаимно съгласие на страните. При невъзможност за
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постигане на съгласие спорът се решава от компетентните по степен съдилища в гр.
Бургас, независимо от седалището на изпълнителя.
(5) За целите на договора уведомленията и съобщенията между страните се
осъществяват на посочените адреси:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Адрес за кореспонденция:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Адрес за кореспонденция:

Лице/лица за контакти:
Лице/лица за контакти:
Тел:
Тел:
Факс:
Факс:
Ел.адрес:
Ел.адрес:
(6). Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми
другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята
за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен
адрес.
Настоящият договор се състави и подписа в пет еднообразни екземпляра - четири
за възложителя и едни за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...................................
/Константин Гребенаров/

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................
/
/

Главен счетоводител: ...................................
/Анелия Радева/

УТВЪРДИЛ,
КОНСТАНТИН ГРЕБЕНАРОВ
Областен управител област Бургас
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
І. Предмет на поръчката: „Услуги по дезинсекция на ларви и имаго на
комари на територията на област Бургас с наземна и авиационна техника и подходящи
препарати за 2013 г.”, за:
34. Община Айтос - 5 400 дка, от които:
- 400 дка, находящи се в парк „Славеева река”;
- 5 000 дка, находящи се в жилищна зона на гр. Айтос.
35. Община Бургас – 12 000 дка, от които:
- 1000 дка, находящи се в Приморски парк и Парк Езеро;
- 4 000 дка, находящи се в крайбрежните зони на Атанасовското езеро (мочурливи
места, диги с блатна растителност, тръстикови масиви);
- 4 000 дка, находящи се в крайбрежните зони на Бургаско езеро Вая (блатна
растителност, мучурливи зони, канал за връзка с морето);
- 3 000 дка, находящи се в крайбрежните зони на Бургаското езеро Мандра (трастикови
масиви)
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36. Община Камено – 400 дка, от които:
-200 дка, находящи се в близост до Мандренското зеро в с. Константиново
-200 дка, находящи се в близост до р. Русокастренска в с. Тръстиково.
37. Община Карнобат – 600 дка,
38. Община Несебър – 609 дка, от които:
- 178 дка, находящи се в района на р. Хаджийска – от устието на реката до северната
част на м. „Кокалу”;
- 376 дка, находящи се в имот № 61056.25100 в м. „Блатото” по кадастралната карта на
с. Равда;
- 55 дка, находящи се по поречието на р. Двойница – в продължение на 2 км. от
устието.
39. Община Поморие – 303 дка, от които:
- 50,986 дка, находящи се в ПИ № 57491.15.114 – водоем;
- 29,582дка, находящи се в ПИ № 57491.16.594 – мочурище;
- 151,010 дка, находящи се в ПИ № 57491.16.497 – мочурище;
- 1,409 дка, находящи се в ПИ № 57491.16.512 – мочурище;
- 16,217 дка, находящи се в ПИ № 57491.16.513 – мочурище;
- 0,588 дка, находящи се в ПИ № 57491.16.509 – мочурище;
- 27,020 дка, находящи се в ПИ № 57491.13.592 – мочурище;
- 7,701 дка, находящи се в ПИ № 57491.13.593 – мочурище;
- 5,397 дка, находящи се в ПИ № 57491.13.594 – мочурище;
- 2,997 дка, находящи се в ПИ № 57491.13.595 – мочурище;
- 10,509 дка, находящи се в ПИ № 57491.13.596 – мочурище;
40. Община Приморско – 2 220 дка, от които:
- 236 дка, находящи се в местността „Корията”;
- 528 дка, находящи се по поречието на р. Дяволска – на изток от главния път,
представляващи заблатени ливади;
- 693 дка, находящи се по поречието на р. Дяволска – на запад от главния път,
представляващи заблатени ливади;
- 564 дка, находящи се по поречието на р. Караагач, западни части от главния път,
представляващи заблатени ливади;
- 435 дка, находящи се около блатото „Стомополо” – заблатени територии.
41. Община Созопол – 11 000 дка, от които:
- 500 дка, находящи се в местността „Митков мост”;
- 2400 дка, находящи се в гр. Черноморец;
- 2000дка, находящи се в местността „Червенка”;
- 800 дка, находящи се вместността „Санта Марина” и местността „Герените”;
- 3000 дка, находящи се в гр. Созопол;
- 1900 дка, находящи се в местността „Буджака”, 400 дка, находящи се в местността
„Каваците”
42. Община Средец – 200 дка, от които:
- 85 дка, находящи се по поречието на р. Средецка и градски парк;
- 60 дка, представляващи открити заблатени площи, находящи се на изхода на гр.
Средец за Бургас;
- 55 дка, находящи се срещу архиологическа база Дебелт – открити канали и
прилежащи терени.
43. Община Сунгурларе – 780 дка, от които:
- 400 дка, находящи се по поречието на р. „Луда Камчия” и притоците й, с
направление от селата Дъбовица-Бероново-Везенково-Манолич-Камчия и левия
приток на реката в район на Върбишки проход – с. Садово, десния приток на реката от
селата Прилеп-Верово-Завет;
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- 250 дка, находящи се по поречиенто на р. „Мочурица” в направление от селата
Чубра-Лозица-Вълчин, десен приток от селата Терзийско-Грозден, ляв приток от
селата Есен-Черница-Горово и пак ляв приток по направлене селата Костен-КлимашЛозарево;
- 130 дка, находящи се в селата Скала, Грозден, Черница, Лозица, Лозарево, Климаш,
Съединение, Прилеп и Подвес в землищата на които има микро язовири.
44. Община Царево - 660 дка., от които:
- 80 дка, находящи се в с. Лозенец – дерето межде СО Тарфа и с. Лозенец, - дерето
между ВС Лозенец и с. Лозенец, - Пречиствателна станция Лозенец;
-140 дка, находящи се в гр. Царево – дерето, находящо се в м. Арапя, дерето на зона
Север /Попски плаж/, дерето преминаващо през града /кв.Мандрата/, реката на м.
Нестинарка;
- 40дка, находящи се в с. Варвара;
- 80 дка, находящи се в. гр. Ахтопол – дерето в парка на града, дерето м. Коросята,
устието на р. Велека, деретата на плаж „Селистар” и плаж „Бутамята”;
- 30 дка, находящи се в с. Резово;
- 30 дка, находящи се в с. Велика;
- 30 дка, находящи се в с. Фазаново;
- 20 дка, находящи се в с. Кондолово;
- 30 дка, находящи се в с. Българи;
- 40 дка, находящи се в с. Кости;
- 30 дка, находящи се в с. Бродилово;
- 20 дка, находящи се в с. Изгрев;
-50 дка, находящи се в с. Синеморец;
- 40 дка – 2 бр. микроязовири на с. Лозенец
ІІ. Местоположение на обекта: Територията на област Бургас, в това число: Община
Айтос, Община Бургас, Община Камено, Община Карнобат, Община Несебър, Община
Поморие, Община Приморско, Община Созопол, Община Средец, Община Сунгурларе,
Община Царево.
ІІІ. Обща информация: Териториалното разположение на Област Бургас, свързано с
наличието на Черноморска граница, водни басейни и дерета, обуславя предпоставки за
възникване и развитие на биотопи и ларви на комари. Природните дадености и свързаната
с тях туристическа дейност през летния период налагат предприемането на навременни
действия за недопускане развитието на биотопи и ларви на комари преди началото на
интензивния курортен сезон.
ІV. Изисквания за качество: Извършването на дейностите по дезинсекция трябва да
бъде организирано, при прилагане на законово установените времеви параметри, с оглед
най - целесъобразните срокове. Това налага създаване на линеен времеви график в
съответствие с териториалния обхват на обработката при прилагането, на който ще се
даде възможност за бърза и своевременна реакция при борбата с увеличената популация
на комарите. Необходимо е да се приложи модел обединяващ най-ефективното съчетание
от време, площ и ресурси. Участникът трябва да предложи обоснован график за
изпълнение на услугата предмет на обществената поръчка, съобразен с постигането на
целите, който да е пълен, последователен и хронологичен.
Участника трябва да предложи механизъм за изпълнение на поръчката чрез представяне
на подробен и мотивиран линеен времеви график, в който следва да се заложат всички
дейности и предложената от участника последователност на извършването им, както и
срокове за тяхното изпълнение.
Предложените дейности по изпълнение на поръчката, тяхната последователност и
времетраене трябва са в съответствие с условията и метода предложен от участника за
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изпълнение на поръчката, както и другите съпътстващи дейности, работи и услуги,
включително:
1.
необходимото за изпълнение на поръчката оборудване и техника в
зависимост от спецификата на територията за обработка;
2.
обоснованост на предложения времеви график и дейностите, с оглед
наличието на повече или по-малко комарни биотопи в съответната територия;
3.
познаване на нормативите, приложими при изпълнение на поръчката;
4.
съответствие между предложените времеви параметри за изпълнение на
поръчката и организацията на специалистите и техниката, с която разполага участникът;
5.
отчитане на потенциални рискове и съобразен с предложените начини за
преодоляването им;
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