ПРИЛОЖЕНИЕ №: 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и
ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска
област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

№

Съдържание

Вид и
количество на
документите
/оригинал или
заверено копие/

1.

Оферта (по образец);

2.

Декларация за запознаване с условията на поръчката (по образец);

3.

Административни сведения (по образец);

4.

Документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от
Закона за Търговския регистър;

5.

Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 /без б.”е”/ и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 от ЗОП (по
образец);

6.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1,
3 ,4 от ЗОП (по образец);

7.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (по
образец);

8.

Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП (по
образец);

9.

Декларация за участие на подизпълнител (по образец);

10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец);
11. Декларация - Доказателства за технически възможности на участника (по
образец);
12. Декларация - Списък на експерти ангажирани с изпълнението на поръчката (по
образец);
13. Декларация за оборот /по образец/
14. Ценова оферта (по образец);
15. Проект на договор (по образец);
16. Пълномощно на лицето подписващо офертата
(когато не е подписана от управляващия участника);
17. Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на
офертата;

Дата
Наименование на участника
Име и фамилия на представителя на
участника
Длъжност
Подпис и печат

__________________________

Приложение № 2

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
Булстат номер/ ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

ДО
ОБЩИНА БРЕЗОВО
Гр.БРЕЗОВО
УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” № 25
ОФЕРТА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в поръчка с предмет: „Упражняване на
независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на
съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”,
Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Брезово за
отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Декларираме, че сме запознати с условията за участие в поръчката, техническата спецификация
и изискванията на ЗОП, ППЗОП . Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.
Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок, като при
сключването на договора ще представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл.
47, ал. 5 от ЗОП.
Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90
( деветдесет ) календарни дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за
участие.
Ще изпълним поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, както и с приложеното
към настоящата оферта и неразделна част от нея „Ценово предложение”.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Дата:

Приложение № 3
Д Е КЛАРАЦИЯ
ЗА
ЗАПОЗНАВАНЕ С УСЛОВИЯТА НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________
(посочете
длъжността)
на
(посочете фирмата на участника) със седалище и
адрес на управление
- – участник в процедура за
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и
ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска
област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

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. ..............2014г.

Декларатор: ..........................................
/подпис и печат/

Приложение № 4

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
За участие в процедура за избор на изпълнител за „Упражняване на независим
строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на
съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска
област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и
Община Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 20072013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР)

1. Наименование на участника:
ЕИК:
Седалище и адрес на управление:
Телефон: ......................; Факс: ..............................;
E-mail:
2. Лице за контакти:
Длъжност: ;
Телефон: ........................; Факс: ..........................;
Адрес за кореспонденция: област ............, община........................., .............................,
ул. ..........................., ет. .........., ап. ............;

3. Обслужваща банка: .....................................;

Дата: .......................

подпис и печат:...............................

Приложение № 5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________
(посочете
длъжността)
на
(посочете фирмата на участника) със седалище и
адрес на управление
- участник в процедура за
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и
ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска
област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, респективно съм реабилитиран за:
1.1. Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране
на пари по чл. 253 –260 от Наказателния Кодекс;
1.2. Подкуп по чл. 301- 307 от Наказателния кодекс;
1.3. Участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
1.4. Престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс;
1.5. Престъпление против стопанството по чл. 219- 252 от Наказателния кодекс.
1.6. Престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП
2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам съответна професия или дейност – упражняване на
независим строителен надзор, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
нарушението.
3. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка
с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.

Дата, …………...

Декларатор: ................................
/подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица.
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на
подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от
подизпълнителите. Същата се подписва и от членовете на обединението, когато участник е
обединение

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по
т. 1 и т. 2 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а
именно:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от
Търговския закон;
6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за
лицата, които представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - 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,
съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител
по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 6
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3, 4 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________
(посочете
длъжността)
на
(посочете фирмата на участника) със седалище и
адрес на управление
- – участник в процедура за
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и
ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска
област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1.Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност
2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или подобна
процедура, съгласно националните закони и подзаконовите актове.
3.Представляваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, не се
намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове,
дейността не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
4. Представляваният от мен участник няма парични задължения по смисъла на чл. 162 ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата или община , установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган ( или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията) или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социални осигуровки или на
данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.
5. Представляваното от мен дружество няма наложено административно наказание за наемане на работа
на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

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

Дата, .........................

Декларатор: ................................
/подписи печат/

Декларацията се подписва лично от посочените лица.
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите. При обединение – и от членовете на
обединението.
Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата,
които могат самостоятелно да го представляват /чл. 47, ал. 6 от ЗОП/

Приложение № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т.1
от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________ (посочете
длъжността)
на
(посочете фирмата на участника) със седалище и
адрес на управление
- – участник в процедура за
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и
ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска
област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм свързано лице 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 процеса на провеждане на обявената от ОБЩИНА БРЕЗОВО Публична покана по
реда на глава осма „а” от ЗОП.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата......................................

Декларатор: ................................
/подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица.
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на
подизпълнители при изпълнение на поръчката, декларацията се подписва и от
подизпълнителите. При обединение – от членовете на обединението.
Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по
т. 2 се прилагат и декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а
именно:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без
ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от
Търговския закон;
6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за
лицата, които представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - 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,
съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител
по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т.2
от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________ (посочете
длъжността)
на
(посочете фирмата на участника) със седалище и
адрес на управление
- – участник в процедура за
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и
ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска
област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество не е сключило договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя
за всички промени в процеса на провеждане на обявената от ОБЩИНА БРЕЗОВО Публична покана по
реда на глава осма „а” от ЗОП.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата......................................

Декларатор: ................................
/подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва лично от посочените лица.
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, декларацията се подписва и от подизпълнителите. При обединение – и от членовете на
обединението.
Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата,
които могат самостоятелно да го представляват /чл. 47, ал. 6 от ЗОП/

Приложение №9
ДЕКЛАРАЦИЯ - ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА
УЧАСТНИКА
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________ (посочете
длъжността)
на
(посочете фирмата на участника) със седалище и
адрес на управление
- – участник в процедура за
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и
ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска
област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
ДЕКЛАРИРАМ:
Списък с основните договори за услуги сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от
представляваният от мен участник, посочен по-горе, през последните 3 години до датата на подаване на
офертата са както следва:

Изпълнени
видове договори
през последните
3 години до
датата на
подаване на
офертата
пореден №

Предмет на
договора

Начална и
крайна
дата на
изпълнение

Стойност

Възложител
– адрес, телефон,
факс;

1.
2.
3.
* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не ограничава
Участника относно броя на доказателствата, които следва да представи.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата: .......................... 2014г.

............................................
Подпис и печат

Приложение № 10
Декларация - Списък на експертите ангажирани с изпълнението на поръчката
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________ (посочете
длъжността)
на
(посочете фирмата на участника) със седалище и
адрес на управление
- участник в процедура „Упражняване
на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на
съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”,
Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Брезово за
отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
ДЕКЛАРИРАМ:
Следният списък на експерти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката:

Трите
имена

Работа на лицето по
изпълнение на поръчката

Образователна и
професионална
квалификация

Професионален
опит на експерта

експерт 1
експерт 2
експерт 3
експерт 4
експерт 5
Приложения:
Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на екипа за
изпълнение на поръчката.
-автобиография, съдържаща и декларация за ангажираност на съответния специалист;
- копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати за доказване на
професионалната квалификация и правоспособност;
- трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на професионалния опит.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата:.............................. 2014 г.

............................................
Подпис и печат

Приложение № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участието на подизпълниели

Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________ (посочете
длъжността)
на
(посочете фирмата на участника) със седалище и
адрес на управление
- – участник в процедура за
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и
ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска
област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Участникът ............................... (посочете фирмата на участника), когото
представлявам:
1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва / ще
използва подизпълнители;
2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат ...................................................................(изписват се
наименованията на фирмите/лицата подизпълнители), които са запознати с предмета на
поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата;
3. вида на работите и дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката
ще бъде ................................................. или общо ......... % от общата стойност на поръчката, в т.ч.
участието на подизпълнител 1 ......................................... (изписва се името на първия
подизпълнител) ще извърши следните видове работи ........................................,
които
представляват ......... % от общата стойност на поръчката, участието на подизпълнител 2
.................................................. (изписва се името на втория подизпълнител) ще извърши,
следните видове работи ...................................., които представляват ......... % от общата стойност
на поръчката …. (и така нататък за всички подизпълнители).

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

Декларатор: ………………………………
(подпис и печат)

Приложение № 12
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/
в качеството ми на
__________ (посочете
длъжността)
на
(посочете фирмата на участника) със седалище и
адрес на управление
- – участник в процедура за
„Упражняване на независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и
ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска
област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените
места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,..............................................................................................................................................
(посочете лицето, което представлявате)
сме
съгласни
да
участваме
като
подизпълнител
на
...................................................................................................................................................................
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(избройте дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните
документи:
-удостоверение за актуално състояние № ............................от.........................г. (ако е
приложимо) или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския
регистър;
- декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП,
конкретно изброени в публичната покана.
от .............................. г. (посочете датата на подписване на декларациите)
(декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие)

- доказателства за технически възможности, списък на екипа от експерти
ангажирани с изпълнението на поръчката, които доказваме със следните документи:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(посочете документите, които прилагате съгласно посочените изисквания от възложителя в
документацията за обществената поръчка)
-други документи…………………………………………………………………………………….
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
.................................. г.
........................................
(дата на подписване)

Декларатор:
(подпис и печат)

Приложение № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ
За оборот
Долуподписаният /-ната/
с
лична карта №
, издаден на
от
в качеството ми
на
_______________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата на участника и ЕИК) – участник в процедура за „Упражняване на
независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на
съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”,
Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Брезово за
отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
общият оборот от строителен надзор на ............................................................. за последните три години, е
както следва:
/изписва се наименованието на участника/

Година

………г.

………г.

………г.

общо

оборот

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата
включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата колона на
таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния оборот.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ................ 2014 г.
Подпис и печат: .......................

Приложение № 14

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
/ЦЕНОВА ОФЕРТА/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в процедура за „Упражняване на
независим строителен надзор на обект „Изграждане на нови, реконструкция и
ремонт на съществуващи тротоари в с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община
Брезово,Пловдивска област”, Договор №16/322/00833 от 27.11.2012 год. между
Държавен фонд „Земеделие” и Община Брезово за отпускане на финансова помощ
по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Ние:
(изписва се името на Участника)
БУЛСТАТ/ЕИК
(адрес по регистрация)
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните
финансови условия:
Цена за изпълнение на услугата: ............................................без ДДС
Словом ( ............................. ) лева.
Цена за изпълнение на услугата: .............................. лева с вкл.ДДС
словом ( ..................................) лева.
Предложената от нас цена е крайна и включва всички разходи, направени от участника
за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка съгласно клаузите в проекта на
договора за упражняване на строителен надзор към документацията за участие.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 ( деветдесет )
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за
нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша
страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Дата: ........................

Подпис и печат…………………………

Приложение № 15

П Р О Е К Т НА Д О Г О В О Р
за упражняване на строителен надзор

Днес, …………………. 2014 г. в гр.Брезово,
ОБЩИНА БРЕЗОВО със седалище и адрес на управление: гр.Брезово, ул.
“Георги Димитров” №25, ЕИК 000471123, представлявана от инж.Радньо Нанев
Манолов –КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО и Гинка Абушева – гл.счетоводител,,
наричана за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
............................................................................................................................................
... ................................................................................., със
седалище и адрес на
управление
...................................................................................................................................................
....., ЕИК по БУЛСТАТ...........................................,
представляван
от
....................................................................................................…………………..,
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, притежаващ Лиценз
№............./...........г., издаден от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството за упражняване на строителен надзор и на основание
проведена процедура по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените
поръчки, се подписа настоящия договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу
заплащане услуга с предмет : „Упражняване на независим строителен надзор на
обект „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в
с.Пъдарско, с.Чоба и с.Борец, Община Брезово,Пловдивска област”, Договор
№16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР)
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА.

2.1. Срокът на настоящия договор е
до въвеждане на обекта в
експлоатация, като същият влиза в сила от одобряването на проведената
процедура и настоящият договор от ДФ «Земеделие».
IІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
3.1. Общата стойност на договора е в размер на ………………… без вкл.
ДДС или …………….лв. с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение
№ 2)
3.2. Плащането по т. 3.1. се извършва, както следва:
- Авансово плащане – 20 (двадесет) на сто от стойността на договора без
ДДС до 10 дни след подписване на договора, одобряването на проведената
процедура и настоящият договор от ДФ «Земеделие» и представяне на фактура за
стойността на плащането;
- Окончателно плащане – до 10 (десет) дни след подписване на двустранен
предавателно-приемателен протокол за представяне на акт обр. 16 за обекта на
Възложителя, предоставяне на Възложителя от Изпълнителя на всички
необходими документи , с цел отчитане на проекта пред ДФЗ и представяне на
фактура и след окончателното финансиране на проекта от ДФ «Земеделие» или
друга финансираща институция. От окончателното плащане се приспадат сумите
от авансовото плащане, за начислени неустойки, в случай че има такива.
3.3. Средствата за заплащане на съответните такси и депозити се
осигуряват от Възложителя.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.1. Възложителят уведомява изпълнителя на СМР и доставчици на
материали за възлагането на обекта по предмета на настоящия Договор и
осигурява разрешение за достъп до обекта, както и получаване на необходимата
информация за изпълнение задълженията на надзора.
4.2. Възложителят има право да контролира дейността на Изпълнителя и
при необходимост да взема управленски решения, които са извън
компетентността на Изпълнителя.
4.3. Възложителят е длъжен да изплаща възложените и извършени работи
на Изпълнителя при условията на този договор.
4.4. Възложителят е длъжен да съгласува с Изпълнителя всички
отклонения от одобрените проекти в процеса на изпълнението на обекта.
4.5. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за настъпили
изменения или допълнителни споразумения по текущите договори с
изпълнителите на СМР или други обстоятелства във връзка със строителството,
касаещи задълженията на Изпълнителя.
4.6. Възложителят оправомощава Изпълнителя да го представлява пред
всички държавни, общински и др. инстанции във връзка с изграждането на обекта
и получаване на Разрешение за ползване.
4.7. Възложителят предоставя на Изпълнителя достъп до цялата
документация за обекта.
4.8. При изпълнение на строителството на обекта Възложителят е длъжен
да осигури авторски надзор на отговорните проектанти на обектите.
4.9. Възложителят е длъжен да осигури всички средства за заплащане на
необходимите такси и депозити, които се дължат при прилагане на нормативната
уредба във връзка с изпълнението на предмета на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.1. Изпълнителят е длъжен да извършва своевременно всички
съгласувания и други дейности, необходими за изпълнението на този договор
работи, като дължимите такси са за сметка на Възложителя.
5.2. Изпълнителят e длъжен да оформя документите за разплащане.
5.3. Изпълнителят представя преди подписване на договора копие на
полица за задължителна застраховка за професионална отговорност по чл.171
ЗУТ, за вреди причинени на Възложителя или на трети лица, при или по повод
изпълнението на надзора за целия срок на договора.
5.4. Изпълнителят е отговорен за осъществяване на контрола върху
възлагания от Възложителя обект.
5.5. Изпълнителят упражнява пълен контрол по време на строителството в
следния задължителен обхват:
а) Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на
строителството, съгласно Наредба № 3 /обн. ДВ бр. 72 от 2003 год.;
б) Изпълнение на строежа, съобразно одобрения технологичен проект и
изискванията на чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ;
в) Спазване на условията за безопасност на труда, в т.ч. съгласно проекта за
организация и изпълнение на строителството;
г) Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на
строителството;
д) Годност на строежа за въвеждане на обекта в експлоатация;
5.6. Изпълнителят носи отговорност за осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд (ЗБУТ) съгласно чл. 6 от Наредба № 2 за безопасни и
здравословни условия на труд при СМР (обн. ДВ, бр. 37/2004 г).
5.7. Изпълнителят изпълнява контрол по графика за изпълнение на
отделните видове СМР, за завършване на етапите, частите на строежа и за
окончателното приключване и изисква от строителите обезпечаването на
контролните дати с оптимизиран график, за чието изпълнение следи с помощта на
договорените механизми.
5.8. Изпълнителят е длъжен да съставя редовно отчетната документация за
приемане в количествено, стойностно и качествено отношение на всички видове
СМР.
5.9. Изпълнителят подписва Протоколи за извършени СМР (акт обр. 19) за
цени и количества в рамките на количествени сметки и единични цени, съгласно
количествено-стойностната сметка към договора на строителя.
5.10. Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта
става след писмено разрешение от Възложителя.
5.11. Изпълнителят участва в коригирането и преразглеждането на
единичните цени при одобрени промени на инвестиционния проект и възникнали
допълнителни видове СМР.
5.12. Изпълнителят не може да подменя ПСД и да възлага допълнителни
видове СМР на обекта, както и технологията на изпълнението му, без изричното
писмено съгласие на Възложителя.
5.13. Изпълнителят предварително писмено уточнява със строителя на
обекта начина за измерване и изчисляване на количествата на видовете работи,
кой и как ще решава спорове за количества.
5.14. Представителите на Изпълнителя на обекта подписват всички актове
и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на

актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. Бр. 72/2003 г., посл. Изм.
ДВ бр. 29/2006 г.).
5.15. Изпълнителят удостоверява изпълненото строителство с необходимата
документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /ДВ
бр.72/2003 г/.
5.16. Изпълнителят информира писмено ежеседмично Възложителя за хода
на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсното
обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта
от съответните разпореждания от страна на Възложителя.
5.17. При завършване на строежа Изпълнителят изготвя и представя в
Община Брезово окончателен доклад с приложени съгласувателни писма,
разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и
документи в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни
обекти /ДВ бр.72/2003 г./,
5.18. Изпълнителят осигурява всички необходими разрешения, становища
на специализираните държавни контролни органи, необходими за комплектоване
на техническата документация, като таксите, дължими за тяхното издаване са за
сметка на Възложителя
5.19. Изпълнителят уведомява Възложителя за възникнали проблеми в
процеса на изпълнение на СМР и при необходимост уведомява ДНСК.
5.20. С подписването на настоящият договор Изпълнителят декларира, че
наетите от него специалисти, които ще изпълняват функциите по строителен
надзор по този договор не са проектанти или строители или доставчици, както и
че не са свързани лица по смисъла на ТЗ за обекта на този договор.
5.21. Представители на Изпълнителя участват в изготвянето на
екзекутивна документация, съгласно чл.175 от ЗУТ.
5.22. Изпълнителят се задължава при изпълнение на поръчката всички
дейности да се извършват от лица, притежаващи съответната професионална
квалификация и правоспособност, отговаряща на нормативните изисквания за
конкретната дейност.
5.23. Да осигурява достъп за извършване посещения/проверки на място от
страна на Възложителя, Управляващия орган на Държавен фонд „Земеделие”,
като осигури присъствието на негов представител, да осигури достъп до
помещения, преглед на цялата документация, да съдейства при взимане на проби,
извършване на замервания, набиране на снимков материал и др. при изпълнение
премета на договора
5.24. Изпълнителят е длъжен да изпълнява мерките и препоръките,
съдържащи се в докладите за проверки на място.
5.25. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор,
както следва:
 За период от 5 /пет/ години след датата на приключване и отчитане на
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013”
 За период от 5 /пет/ години след частично приключване на съответния
проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

5.26. Изпълнителят е длъжен да не използва по никакъв начин,
включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да
било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му
известна при или по повод изпълнението на този договор, както и да не
консултира трети лица извън Възложителя, като Изпълнителят поема задължение
да осигури спазването на тази клауза от всяко лице от екипа си и от
подизпълнителите си;
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
6.1.. Възложителят има право едностранно и без предизвестие да прекрати
договора, поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” прекрати действието на Договор
№16/322/00833 от 27.11.2012 год. между Държавен фонд „Земеделие” и Община
Брезово за отпускане на финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие
на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР).
6.2. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните,
както и едностранно - от изправната страна, при системно неизпълнение или
забавено изпълнение на виновната страна.
6.3.Договорът се прекратява при обявяване в несъстоятелност или
прекратяване на дружеството на Изпълнителя.
6.4. Договорът се прекратява, в случай че изпълнителят не поднови Лиценза
за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и реда за издаване
на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от
31.10.2003 г., съгласно чл. 166 от ЗУТ.
6.5. Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на
заплащане от съответната страна след оценяването им от представители на
Изпълнителя и Възложителя.
6.6. Настоящият договор се прекратява:
6.6.1. с изтичане на срока му;
6.6.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
6.6.3. едностранно от Възложителя, без предизвестие при неизпълняване
задълженията на Изпълнителя от настоящия договор.
6.7. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни
своите задължения.

VII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ.
7.1. Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде резултатите от
строителния нядзор в срок по настоящия договор.
7.2. Извършената работа и резултатите се считат окончателно предадени на
Възложителя с подписването на протокол за приемане на работата от
възложителя.
7.3. Извършената работа от Изпълнителя по изготвяне на доклад за оценка
на съответствието със съществените изисквания към строежи по чл.142, ал.4 ЗУТ
се счита за извършена с издаването на разрешение за строеж за обекта или за
съответния подобект.

7.4. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с
недостатъци, Възложителя има право да откаже нейното приемане и заплащането
на част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите
задължения по договора и не е отстранил недостатъците.
7.5. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или
недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от
следните права по избор:
- Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да
поправи работата си;
- Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката,
респективно недостатъците на работата.
7.6. Да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с намалената
цена или годност на изработеното.
7.7. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети
или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено
задължение по този договор.
7.8. Изпълнителят не носи отговорност за причинените щети или забавени
срокове по причини, независещи от него.
7.9. Изпълнителят съгласно чл.168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети,
които е нанесъл на Възложителя и на другите участници в строителството, и
солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на
техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по
договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от гаранционните
срокове в строителството.
7.10. Изпълнителят носи отговорност за действията на трети лица –
допуснати от него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои
действия.
7.11. Изпълнителят носи отговорност гаранционните срокове на
строителните обекти да бъдат не по-малки от гаранционните срокове за
строителството, предмет на строителния надзор, определени в съответствие с
Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни
и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

VІІІ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ:
8.1. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор
задължение, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30 %
(тридесет процента) от стойността на договора.
8.2. При забавено изпълнение на задълженията от настоящия договор с
повече от 20 (двадесет) дни, Изпълнителят дължи неустойка, в размер от 0,5 %
(нула цяло и пет процента) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, но
не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора.
8.3. При забавено изпълнение на задълженията от настоящия договор с
повече от 2 (два) дни по вина на Изпълнителя, Изпълнителят дължи неустойка в
размер 5 (пет) на сто на ден, за всеки просрочен ден, но не повече от 50 % (петдесет
процента) от стойността на договора.

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

9.1. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение
на задълженията си при настъпването на форсмажорно събитие (непреодолима
сила). Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода,
през който изпълнението е било спряно от форсмажорното обстоятелство.
Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са
били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие, включително и
възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на
форсмажорното обстоятелство.
9.2. Страната, която е засегната от форсмажорно събитие, следва в срок до
10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за
неговото настъпването. Страната, която се позовава на форсмажор следва да
представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена
палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на
неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата Страна
периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното
събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране.
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
9.3. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на
вреди, претърпени като последица от форсмажорно събитие.
9.4. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от
Страните е възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в
съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на
форсмажорното събитие, Страните предприемат всички необходими действия, за
да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото е
възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са
възпрепятствани от форсмажорното събитие.
9.5. Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по
настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на форсмажорното
събитие. Ако непреодолимата сила трае толкова, че Възложителят вече няма
интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и
изпълнителят.
9.6. Под форсмажорно събитие се разбира обстоятелства от извънреден
характер, които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или
не е бил длъжен да предвиди или предотврати.
9.7. Не е налице форсмажорно събитие, ако съответното събитие се е
случило вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия
договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде
преодоляно.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод
изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, се
съгласяват евентуалните и съдебни спорове и претенции да се предявяват пред
КРС или КОС, съобразно правилата на родовата подсъдност.
Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя от
проведената процедура.

Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва
да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е
длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са
както следва:
За Възложителя: Община Брезово: гр.Брезово, ул. „Георги Димитров” №
25;
За Изпълнителя: …
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 четири еднообразни
екземпляра - три за Възложителя и един за Изпълнителя
Приложения: 1. Документация за участие в обществената поръчка;
2. Ценово предложение;
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

